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Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 

O ZAPOSLOVANJU IN ZAVAROVANJU ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI 

- EPA 686 - HITRI POSTOPEK _ 

Vlada Republike Slovenije je na 88. seji dne 2. junija 1994 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O ZAPOSLOVANJU IN ZAVAROVANJU ZA 
PRIMER BREZPOSELNOSTI, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
201. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 
nije po hitrem postopku za 22. sejo Državnega zbora 
Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da sprejme navedeni zakon po 
hitrem postopku, ker se predlagane rešitve nanašajo pred- 
vsem na možnost pridobitve republiških štipendij in rešu- 
jejo vprašanje štipendiranja tudi že za šolsko leto 1994/95, 
za katero je potrebno objaviti razpis v najkrajšem možnem 

roku. Če cenzus ne bi bil pravočasno sPremen'f"l„ndij 
dosedanjega kroga upravičencev do republiških bi 
izpadlo skoraj 40% štipendistov, v še večjem obsegu P 
to prizadelo bodoče prosilce. 

Vlade Republike Slovenije je na podlagi 65. člena pos'2j 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slov 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah v 
nega zbora in delovnih telesih sodelovali: 

- Jožica PUHAR, ministrica za delo, družino in si 
zadeve. 

- Nataša BELOPAVLOVIČ, državna sekretarka v 
stvu za delo, družino in socialne zadeve, 
- Silvo NAROBE, svetovalec ministrice za delo, druži"0 

socialne zadeve. 

locial"9 
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Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavaro 
za primer brezposelnosti  

I. OCENA STANJA, RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA IN 
CILJI 

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelno- 
sti (Uradni list RS, št. 5/91, 12/92 in 71/93) je bil sprejet 
januarja leta 1991, noveliran marca 1992 in decembra 1993. 
Z zakonom se ureja zaposlovanje, zavarovanje za primer 
brezposelnosti, upravljanja sistema zaposlovanja in zavarova- 
nja ter način izvajanja strokovnih nalog na tem področju. 
Poleg naštetega pa zakon ureja v posebnem poglavju tudi 
štipendiranje učencev srednjih šol in študentov. Tako oprede- 
ljuje kadrovske štipendije, ki jih v skladu s svojimi kadrov- 
skimi potrebami in možnostmni dodeljujejo podjetja in repu- 
bliške štipendije, ki se dodeljujejo iz sredstev zaposlovanja. 

Zaradi neugodnih gospodarskih gibanj v državi se je število 
kadrovskih štipendij občutno skrčilo, vsled česar se je pove- 
čal pomen republiških štipendij. Zakon določa pravico do 
republiške štipendije po materialni ogroženosti šolajočega: 
dohodek na družinskega člana glede na zajamčeno plačo 
v Republiki Sloveniji. Zadrževanje rasti zajamčene plače je 
v letu 1993 zmanjšalo možnosti za pridobitev republiške šti- 
pendije. Cenzus 80% zajamčene plače je padel pod 30% 
povprečne plače, prej pa je znašal 55% le-te. Ker bi veliko 
starih štipendistov izgubilo republiško štipendijo, je bila za 
šolsko leto 1993/94 v zakon sprejeta rešitev, da se osnovni 
cenzus dvigne na 100% zajamčene plače. Tako v tem šolskem 
letu prejema republiško štipendijo skoraj enako število dija- 
kov in študentov kot v šolskem letu 1992/93. Razmerje med 
zajamčeno plačo in povprečno mesečno bruto plačo na zapo- 
slenega v Republiki Sloveniji se v letošnjem letu ni izboljšalo, 
ampak še celo nekoliko poslabšalo, kar dokazujejo na podlagi 
uradno objavljenih podatkov opravljeni izračuni. Po teh izra- 
čunih je znašala zajamčena plača v letu 1993 32%, v februarju 
1994 pa le še 30,4% povprečne mesečne bruto plače na 
zaposlenega v Republiki Sloveniji oziroma, če primerjamo 
zakonsko določeni cenzus 24,3% prej omenjene plače. Ker je 
sprememba cenzusa veljala samo za šolsko leto 1993/94, se 
ocenjuje, da bi ob uporabi prvotnega - sedaj veljavnega 
cenzusa 30 - 40% dosedanjih štipendistov izgubilo republi- 
ško štipendijo. Vlada Republike Slovenije meni, da je 
potrebno ohraniti dosedanji obseg upravičencev do republi- 
ških štipendij, kar naj se doseže s predlagano spremembo 
zakona, ki naj bi se uporabljala že za študijsko leto 1994/95. 

Poleg navedenega pa se s predlaganim zEikonorn ^ _ 
uskladitev z zakonodajo, ki ureja družinske proje'V po t«, 
se želi z novelo uskladiti refundiranje prisp'nog°!'y- 
zakonu na enak način kot ga določa zakon.o & ^ 
refundiranje prispevkov, ki jih plačujejo deiodaja • # 
alno zavarovanje (Ur. 1. RS, št. 18/94). To P^g^bO' 
delodajalcu, ki zaposli iskalca prve zaposlitve aHvanje' 
že dlje časa prijavljena pri zavodu za zaP°® vko". 
obdobje enega leta poleg stroškov plačila _ 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za prime ^« 
poškodb izven dela ter za primer poškodbe P> vji 
zaposlovanje, povrnejo tudi prispevki za porodni 

FINANČNE POSLEDICE 

Predlagani zakon ne bo povzročil bistvenega 
finančnih obveznosti. Prispevek za porodnisK O,1^^ 
obračunava po prispevni stopnji, ki trenutno zn? .^5 
v praksi pomeni le malenkostno povečanje sr<® apridO 
z rešitvijo, ki se nanaša na spremembo cenzusa ^ o „ 
pravice do republiške štipendije, pa kaže P°u pO\i0 
zaradi novele zakona število štipendistov ne je »"j 
temveč bo ostalo v okvirih, planiranih za l0'itlOvO 
oziroma študijsko leto. To pomeni, da bo ni ^ 9' 
podobno lanskemu, ko je štipendije iz repu«" 
prejemalo nekaj čez 55.000 dijakov in študente • 

BESEDILO ČLENOV 

l.člen 
osl^l 

V prvem odstavku 35. a člena zakona 
zavarovanj u za primer brezposelnosti (Ur. I- ,'ea, ki5 

in 71/93) se za tretjo alineo doda nova četrta aim 

»- starševska dodatka;«, j/ 
in dosedanji četrta in peta alinea postaneta peta 

2'čien z„y 
V prvem odstavku 48. a člena se za besedo " 
dodajo besede »za porodniško varstvo.« 
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v 55. 

^ Člen 

3. člen 

^ 57. členu se beseda »učenci« v vseh stavčnih zvezah 
z besedo »dijaki« v ustreznem sklonu. 

4. člen 

se spremeni tako, da glasi: 

»56. člen 

Djja|»i 
inobiJ|5e^n'"1 ®0' 'n študenti, ki nimajo kadrovske štipendije 
"'Zobrai18'0 'z°braževalni program za ustrezen poklic ter so 
stev z. evaniu uspešni, lahko zaprosijo za štipendijo iz sred- 
Ndija)Zaposlovanie 'v nadaljnjem besedilu: republiška šti- 

h 00 republiške štipendije lahko uveljavljajo: 

ijhaj^in in ^udenti, ki se šolajo v kraju stalnega bivališča in 
»drug« lz družin, v katerih dohodek na družinskega člana 
Cene nil*! trirT>esečju tekočega leta ne presega 100% zajam- aie PO zakonu, 

študenti, k' se šolajo v kraju izven stalnega biva- 
4lana v ? aiai° iz družin, v katerih dohodek na družinskega arUQem trimesečju tekočega leta ne presega 130% 

zajamčene plače po zakonu in redno izpolnjujejo učne ozi- 
roma študijske obveznosti. 

Izrazito nadarjeni dijaki in študenti lahko pridobijo republiško 
štipendijo, če dohodek na družinskega člana ne presega 
višine, ki jo določi minister, pristojen za delo.« 

5. člen 

V 59. členu se za prvim odstavkom doda drugi odstavek, ki se 
glasi: 
»O pravici do republiške štipendije odloča organ zavoda, 
določen s statutom zavoda.« 

6. člen 

V prvem in drugem odstavku 71. člena se za besedo »učen- 
cih« dodata besedi »oziroma dijakih«. 

7. člen 

Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za uveljavljanje pra- 
vice do republiške štipendije za šolsko leto 1994/95. 

8. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 
35. a x, 

I"'"nan/i zakona določa dohodke, ki se upoštevajo ob 
doh Cenzusa za pridobitev pravice do denarne pomoči. 

50 °tro«u d^ov se izvzemajo strogo namenski prejemki kot 
Nre&n • dodatek' štipendija, dodatek za pomoč in 
'"ton o d ln.Prei0ml<i za oskrbo v rejniški družini. Ker je novi 
^s/tega r^iinskih prejemkih uvedel posebno kategorijo star- 
Sza0 ?datka kot strogo namensko kategorijo prejemka, 

'"teio * °k rojstvu otroka minimalno pomoč materam, 6r,ega ow u9e9a vira preživljanja ter kot tak predstavlja tudi 
« 'reba tJ

nstrum8ntov za spodbujanje natalitete, menimo da 
^icnP?i6mek prav ,ako 'zločiti iz prejemkov, ki vplivajo 0 do denarne pomoči. 

n.?a#c0Q u Aa 
.* a členu določa enoletno povrnitev stroškov 
<sli "fbruto Plače, če organizacija oziroma delodaja- 

lk rehnie alca P™6 zaposlitve ali brezposelno osebo, ki je 
Ito0,06be° Ve? kot dve leti Pr'iav,iena Pr' zavodu. Besedilo 
o ■ 'itan^r v zakonu vnefeno z novelo koncem leta 
/lr°i»a fjjj'13 zakonodajalca j& bila, da se organizacijam 
tr P**ki »t aialcem- ki izpolnjujejo pogoje, povrnejo vsi 
b l9n)kih SOc'alno zavarovanjeC Ker je zakon o družinskih 
(fe1""0. daUVedel tudi PrisPevek za porodniško varstvo, 

* ve/ia,.16 Potrebno navedeni člen dopolniti in tako uskla- 
3 p 00 zakonodajo. 

Ode«8"'® rePubHških štipendij je zadnja leta odvisno 
Ji inorai"

u'sa' 'far povzroča, da se je število štipendistov, 
Cn, "osf/ <^s'ec' neizpolnjevanja učnih oziroma študijskih 
k °dsta^nd^° vrn't'1 začelo povečevati. S spremembo Pr'sPeva t 5®- člena se kriteriji dopolnjujejo, s čimer naj 

V 

/ 

^a k 
8v,"em 

zmanjšanju števila neuspešnih štipendistov, 

zakonu znaša cenzus za pridobitev republiške 

štipendije 80% zajamčene plače po zakonu, za učence in 
študente, ki se šolajo v kraju izven stalnega bivališča po 110% 
zajamčene plače. Ker se zajamčena plača od leta 1993 ni 
bistveno spremenila in znaša od 1. januarja letos 26.500,000 
SIT, Republiški zavod za zaposlovanje ugotavlja, da bo število 
upravičencev do republiške štipendije občutno zmanjšano. 
Ocena kaže, da bi bil izpad pri novih prosilcih okoli 60%, pri 
tistih, ki so štipendije že prejemali pa okoli 30-40%. S predla- 
gano spremembo drugega odstavka 56. člena, s katero se 
cenzus zvišuje, bi ohranili dosedanji obseg upravičencev do 
republiških štipendij. 
S tretjim odstavkom 56. člena se v zakonu uvaja cenzus za 
dijake in študente, ki uveljavljajo republiško štipendijo za 
izrazito nadarjene dijake in študente (Zoisove štipendije), kar 
je že dosedaj urejal Pravilnik o štipendiranju. 

4. Republiški zavod za zaposlovanje na podlagi kriterijev iz 
zakona ter v skladu s pooblstilom pravilnika o štipendiranju 
ter na podlagi svojega statuta že dosedaj odloča o pravici do 
republiške štipendije. Glede na to menimo, da bi bilo pravno 
pravilno določiti njegovo izrecno pooblastilo tudi z zakonom. 

5. Spremembe v 2. in 5. členu predloga zakona so redakcijske 
narave. Po ukinitvi usmerjenega izobraževanja se je namreč 
za srednješolce uveljavil izraz dijak, izraz učenec pa oprede- 
ljuje osnovnošolce. 

6. Vlada Republike Slovenije predlaga, da bi se določila tega 
zakona uporabljala tudi že pri uveljavljanju pravice do repu- 
bliške štipendije za šolsko leto 1994/95. V primeru, da taka 
prehodna določba ne bi bila sprejeta bi se namreč število 
upravičencev do republiških štipendij znatno zmanjšala, po 
ocenah Republiškega zavoda za zaposlovanje kar za 40%. 

'H ki Se spreminjajo 

35. a člen 
V« đ®k ̂  drugem odstavku prejšnjega člena se štejejo 
o».Wh i. ari'a in vsi dohodki ter prejemki posameznika in 

>kih članov, ki so viri dohodnine, kakor tudi 
ki niso obdavčljivi, razen: 

- dodatka za pomoč in postrežbo; 
- prejemkov za oskrbo v tuji oziroma rejniški družini; 
- otroškega dodatka in družbenih pomoči otrokom; 
- štipendij; 
- dohodkov od občasnega dela invalidov, ki so vključeni 
v institucionalno varstvo. 

Dediščine in darila ter drugi enkratni prejemki (odškodnine, 
odDravnine, nagrade ipd.) se v letu, ko so plačani, štejejo 

poročevalec, št. 2jf 
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v dohodek tako, da se za vsak prejemek upošteva sorazmerni 
delež. 

Pri ugotavljanju dohodka po tem zakonu se odštejejo izpla- 
čane preživnine v višini izvršljivega pravnega naslova. 

Dohodek iz kmetijske dejavnosti se šteje v dohodek v skladu 
z metodologijo, ki jo predpiše minister, pristojen za delo. 

48. a člen 

Če organizacija oziroma delodajalec zaposli iskalca prve 
zaposlitve ali brezposelno osebo, ki je neprekinjeno več kot 
dve leti prijavljena pri zavodu, lahko zavod za iskalce zaposli- 
tve takšni organizaciji oziroma delodajalcu za obdobje enega 
leta povrne stroške plačila prispevkov na bruto plače, ki jih 
plačuje organizacija oziroma delodajalec za pokojninsko in 
invaldisko zavarovanje, za primer bolezni in poškodb izven 
dela, za primer poškodbe pri delu in za zaposlovanje. 

Organizaciji oziroma delodajalcu se lahko prizna povračilo 
stroškov iz prejšnjega odstavka, če gre za novo zaposlitev, ki 
povečuje število delavcev v organizaciji oziroma pri deloda- 
jalcu in traja najmanj dve leti. 

Organizacija oziroma delodajalec in zavod uredita medse- 
bojne pravice in obveznosti iz tega člena s pogodbo. 

55. člen 

Temeljna oblika štipendiranja učencev in študentov so 
kadrovske štipendije, ki jih podeljujejo organizacije in deloda- 
jalci v skladu s kadrovskimi potrebami. 

I 
Višina kadrovske štipendije za učence ne sme biti' nižja od 
20%, za študente pa ne nižja od 30% zajamčenega osebnega 
dohodka po zakonu, zmanjšanega za prispevke in davke od 
zajamčenega osebnega dohodka. 

56. člen 

Učenci srednjih šol in študenti, ki nimajo kadrovske štipen- 

dije, imajo pravico uveljavljati štipendijo iz sredstev za ^ 
slovanje (v nadaljnjem besedilu: republiške štipendije;- 

Pravico do republiške štipendije lahko uveljavljajo: 
- učenci in študentje, ki se šolajo v kraju stalnega biv« <j, 
katerih dohodek na družinskega člana v drugem tn z, 
tekočega leta ne presega 80% zajamčenega osebne« 
hodka po zakonu, 
- učenci in študentje, ki se šolajo v kraju izven gen 
bivališča in katerih dohodek na družinskega člana * negi 
trimesečju tekočega leta ne presega 110% za'a^0 u i®1 

osebnega dohodka po zakonu in redno izpolnjuje 
oziroma študijske obveznosti. 

Ne glede na cenzus iz prejšnjega odstavka 
republiško štipendijo izrazito nadarjeni učenci in siu 

57. člen 

Poleg štipendije pripadajo učencem in študentom 5® 
k štipendiji za: . mea«"1* 
- povečane stroške za čas šolanja zunaj kraja stam » 
lišča; 
- stroške prevoza v šolo: 
- dosežen učni uspeh. 

59. člen 

"■Republiški upravni organ, pristojen za delo 
nejša merila za dodeljevanje in višine republiških s v 
dodatkov k štipendiji. 

71. člen 

.Zavod vodi Evidenco o učencih osnovnih in srednji*1 

Šole iz prejšnjega odstavka morajo zavodu 
podatke o vpisnih učencih in njihovem napredov 

Osebne podatke iz evidence iz prvega odstavka t®9 ^ 
sme zavod uporabljati samo za potrebe pokhcn v 
janja. 

'A 
H 

i 

»tr 
S 
'» 

ta 
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Predlog zakona o VOLILNI KAMPANJI - EPA 347 - DRUGA 

^RAVNAVA 

J°n.e peršak, poslanec 
Bonske skupine 
r®"iokratske stranke Slovenije 
"Sokratov Slovenije - DS 

i.a P°^la9i 19. člena zakona o poslancih (Uradni list RS, 
'■ iB/92) ter prvega odstavka 174. in 188. člena poslovnika 
javnega zbora RS (Uradni list RS, št. 40/93) vlagam za uflo obravnavo 

PREDLOG ZAKONA O VOLILNI KAMPANJI, 

ki Vam ga pošiljam na podlagi tretjega odstavka 174. člena 
poslovnika. 

Hkrati Vam v skladu s 176. členom Poslovnika sporočam, 
da bom podpisani še naprej sodeloval pri delu delovnih 
teles in Državnega zbora. 

Tone PERŠAK, I. r. 

og zakona o volilni kampanji 

E DOLOČBE 

l.člen 

Ure'a d°'očena vprašanja volilne kampanje za voli- 
0,9anov lokal' driavnega zbora' predsednika republike in 

jNna«nmpania so po tem zakonu vse politično propa- 
dli namen°^oć"a in druge °b"k® politične propagande, kate- 
11 kidati0 vp"va,i na odločanje volivcev pri glasovanju r®Pubijk«a • za Poslance državnega zbora, za predsednika ln za organe lokalnih skupnosti, zlasti: 

- '"na Propaganda 
IS' 

'p<Bein 

nja, 
v javnih glasilih in drugih sredstvih 

shodi. 

Vty| 2" "an 

!SvanfIT,Lania s« lahko začne najprej 30 dni pred dnevom 
s°vanja nCa,i Pa se m°ra najkasneje 24 ur pred dnevom 

Siriji kanHl2ani° lahk° organizirajo sami kandidati, predla- 
„ drugi n 'dat°v ali list kandidatov oziroma politične stranke 

u°rgahU
9®nizat°rji volilne kampanje (v nadaljnjem bese- 

. aar"*atorji volilne kampanje). 

ta,*® za°if~V?J"ne kampanje je v'skladu s predpisi odgovo- ra kam?.n izvajanja volilne kampanje. Organizator 
%nje "P0"!8 je odgovoren tUdI za tista dejanja volilne <• 'za katera pooblasti druge izvajalce. 

'n®r'amn ozirorr,a arnPanje. 
fizične osebe ne smejo organizirati 

3a" 
O^lllh Jf* v Casu volilne kampanje v nastopih ali volilnih 

aatov fumeznlh organizatorjev volilne kampanje ali 
Vt,"6" kanni!lespo5tovania Prav,c drugih kandidatov, imajo 0 svoiit, ati Pravico nemudoma zahtevati postopek za 
p0m Pravic pred pristojnim sodiščem. 
V* 06 k ' 
ttjjf Prayu Varatv° pravic v primerih marebltnega nespošto- 
"V,;0s,i osi»kandlda,ov do osebnega dostojanstva In nedo- 
Vi^vic 1. 5"® integritete, njihove zasebnosti ter osebnost- 
mi? dnah n" ,?r- Sodišče odloči o zahtevi za varstvo pravic 
^.Nasiiih, ožltvi zehteve. Odločba se takoj objavi v vseh 
V*0 v in!L, ,prve9a odstavka 5. člena tega zakona, ki so vt»j? v i. "i lasti. V kolikor je do kršitve pravic kandidatov 
t«. Odi... n®m oiasiiu v pretežno zasebni lasti oziroma 

stranke, morata biti odločba in morebitno °biavlj, 

4. člen 

Pri objavah raziskav javnega mnenja o kandidatih in strankah 
v času volilne kampanje je treba navesti izvajalca, metodolo- 
gijo In naročnike raziskave. 

Sedem dni pred dnevom glasovanja ni dovoljena objava razi- 
skav javnega mnenja o kandidatih, listah kandidatov in 
strankah. 

II. VOLILNA KAMPANJA V JAVNIH GLASILIH IN DRUGIH 
OBLIKAH OBJAVLJANJA INFORMACIJ 

4 
5. člen 

Javna glasila morajo najkasneje 45 dni pred dnevom glasova- 
nja določiti in objaviti pravila (obseg, pogoje in način) za 
izrabo programskega časa oziroma časopisnega prostora za 
predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih pro- 
gramov. 

S pravili iz prejšnjega odstavka mora biti zagotovljena enako- 
pravnost kandidatov ter političnih strank In drugih predlaga- 
teljev kandidatov pri predstavitvi kandidatov in njihovih pro- 
gramov, pri čemer lahko ob spoštovanju načela enakopravno- 
sti predvidijo posebne termine ali prostor za politične stranke, 
ki so že zastopane v Državnem zboru ali v občinskih svetih 
oziroma za politične stranke, ki še niso zastopane v Državnem 
zboru ali v občinskih svetih. 

Informativno-politična javna glasila v pretežno javni lasti 
morajo zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje 
enake pogoje za objavljanje volilnih propagandnih sporočil.' 

6. člen 

Javna glasila ne smejo objavljati volilnih propagandnih sporo- 
čil brez navedbe naročnika. 

7. člen 

V biltenih, na letakih, plakatih, transparentih, diapozitivih in 
fotografijah v javni uporabi, na fonografsklh In vldeografskih 
sredstvih ter drugih oblikah objavljanja informacij za javnost 
s prenosom zapisa glasu ali slike, ki vsebujejo volilna propa- 
gandna sporočila, mora biti poleg impresuma naveden tudi 
naročnik takšnega sporočila. 

III. PLAKATIRANJE 

8. člen 

®na tudi v tem javnem glasilu. 

Lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi 
sporočili (v nadaljnjem besedilu plakatov) je dovoljeno na 
plakatnih mestih, ki jih določi občina. Občina mora zagotoviti 
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vsem organizatorjem volilne kampanje enakopravnost pri lep- 
ljenju in nameščanju plakatov na teh plakatnih mestih. 

Občina določi tudi plakatna mesta, ki so organizatorjem 
volilne kampanje na razpolago le pod določenimi pogoji in 
proti plačilu. 

Občina mora najkasneje 45 dni pred dnevom glasovanja javno 
objaviti pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih 
mest iz prejšnjih dveh odstavkov. 

9. člen 

Plakatiranje zunaj plakatnih mest iz prejšnjega člena tega 
zakona je dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma upravljalca 
reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišč. 

Če je v skladu s predpisi za plakatiranje zunaj plakatnih mest 
iz prejšnjega člena tega zakona potrebno dovoljenje, izda to 
dovoljenje pristojni organ na zahtevo organizatorja volilne 
kampanje. Organizator volilne kampanje lahko vloži vlogo za 
dovoljenje najprej 60 dni pred dnevom glasovanja. 

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je možna pritožba 
v roku treh dni. Pristojni organ odloči o pritožbi v roku dveh 
dni. 

10. člen 

Prelepljanje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev 
volilne kampanje je prepovedano. 

Organizatorji, ki so dobili dovoljenje za lepljenje in namešča- 
nje plakatov iz 8. in 9. člena tega zakona lahko odstopijo ta 
plakatna mesta drugim organizatorjem volilne kampanje. 

V času volilnega molka je prepovedano lepiti oziroma nameš- 
čati nove plakate. 

IV. PREDVOLILNI SHODI 

11. člen 

Za organiziranje predvolilnih shodov veljajo predpisi o javnih 
shodih, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

Sklicatelj mora o kraju in času shoda obvestiti pristojno 
policijsko postajo najmanj 48 ur pred pričetkom shoda. 

12. člen 

Predvolilni shod, organiziran na javnih prometnih površinah, 
mora organizator volilne kampanje pisno priglasiti uprav- 
nemu organu za notranje zadeve, pristojnemu na območju 
shoda, najpozneje 3 dni pred dnevom shoda. 

Če je zaradi shoda iz prejšnjega odstavka tega člena potrebno 
omejiti, preusmeriti ali prepovedati promet, mora sklicatelj 
priglasitvi iz prejšnjega odstavka priložiti dovoljenje pristoj- 
nega organa za omejitev prometa ali zaporo ceste na 
območju shoda v času trajanja predvolilnega shoda. 

Za druge predvolilne shode ni potrebna priglasitev. 

13. člen 

V primeru organiziranja predvolilnega shoda na prostem, 
znotraj ali v neposredni bližini strnjenega stanovanjskega 
naselja oziroma, če se shod organizira pred deveto uro 
dopoldne ali po 18.00 uri zvečer, mora sklicatelj predvolilnega 
shoda pridobiti dovoljenje v skladu s predpisi o varstvu pred 
hrupom. 

14. člen 

Predvolilne shode je prepovedano organizirati v sakralnih 
objektih in v objektih, ki so last ali v uporabi verskih skupno- 

sti, v šolah, bolnicah, v domovih za ostarele, v vrtcih ind' A 
javnih zavodih. Izjemoma je dovoljeno organizirati Pređ\j0[na 
shode v prostorih osnovne šole, vrtca ali kul,urne-JaoranO 
v kraju, kjer ni na voljo nobene druge zgradbe z 
v kateri bi bilo mogoče zbrati večje število ljudi. 

Shod iz prejšnjega odstavka se sme organizirati nairnf{l(|(U 
uro po zaključku zadnje šolske ure oziroma po .Mri 
varstva v vrtcu. Odgovorna oseba šole oziroma vrtca )0 ..rf 
pod istimi pogoji omogočiti shode vsem or9an

1'^0{jul' 
volilne kampanje, katerih kandidati kandidirajo na obm 
šole ali vrtca. 

15. člen 

Za potrebe volilne kampanje ni dovoljeno upe.-- . a0 
rov, opreme in drugega premoženja, ki je namenjen0 

državnih organov. 

Izjemoma se sme uporabljati prostore državnih or9a"°treti« 
v kraju ni nikakršnih drugih primernih prostorov za jZ3torie 
volilne kampanje, pod enakimi pogoji za vse or9a"aana 
volilne kampanje. Pogoje določi odgovorna oseba o'H 

V. FINANCIRANJE VOLILNE KAMPANJE 

16. člen 
.. .„t, D0«iJ- 

Organizatorji volilne kampanje oziroma kandiaau. r 
stranke in drugi predlagatelji kandidatov lahko P' - 

-.sredstva za financiranje in izvedbo volilne 
v denarju, stvareh ali storitvah. 

karnP"1!!! Pravna oseba lahko prispeva sredstva za voliln0 cjavku „ 
samo iz izkazanega dobička po določbah zakona ° ca za^0 

dobička pravnih oseb in to največ v višini, ki jo doio 
o političnih strankah. 

Pravna oseba ali zasebnik, ki opravi storitev 

kandidatno listo oziroma organizatorja volilne ianjeiz e 
mu proda izdelek, mora organizatorju volilne kam^g a|i 
viti račun, ne glede na to, kdo je plačnik stoft* |jep8a 

izdelka oziroma ne glede na to, ali je storitev op 
izdelek dan brezplačno. 

17. člen 

Organizator 
dnevom 

45 itor volilne kampanje mora najkasneje naK0', 
uiievum glasovanja odpreti poseben žiro račun z o ^ 
volilno kampanjo« in pri tem navesti tudi v0'., g ks"1^ 
organizira volilno kampanjo. Organizator voll,n®,j \iWj 
mora vse stroške za volilno kampanjo PoravnaVfavnSvi,5 
s tega žiro računa. Ta žiro račun se zapre po po' najKasn 

stroškov volilne kampanje, za katero je bil odp"' 
pa v treh mesecih po dnevu glasovanja. 

18č,en y 
• atisr V 

Za financiranje volilne kampanje ni dovoljeno zbir 0dja.!f 
od državnih organov in organov lokalnih skupno>s ■ 
zavodov in javnih podjetij, sindikatov, dobrodein 
cij in verskih skupnosti, od podjetij v pretežno javn 

tujih držav in tujih pravnih ali fizičnih oseb. 

19. člen j 
.•mg H' |jjo 

V kolikor pravna oseba prispeva organizatorju vo' 
nje pomoč v nedenarni obliki, kot stvari ali s vredno5 s^ 
biti ta sredstva ocenjena v skladu s svojo tržno ^ pn pj 
tako ovrednoten prispevek se ravno tako Prik karnP911! 
vek iz izkazanega dobička; organizator volilne ^nl 
ga mora obvezno prikazati med stroški volilne * 

20. člen i/ 
fl voliinVp® Vsi denarni prispevki fizičnih in pravnih oseb? .n \t 

panjo morajo biti nakazani na posebni žiro rac" 
tega zakona. 

poročevalec, it. 
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21. član 

volil38"6'® v tretl mosecih po dnevu glasovanja je organizator 
D 'n® kampanje dolžan predložiti Državnemu zboru RS 
nio u 0 zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampa- 
nito. Hi presežek zbranih sredstev se nameni za huma- Iarne namene. 

te'o pripravi oseba, ki je z ustreznim sklepom organiza- VoJ'lne kampanje določena za zbiranje in uporabo sred- 
lBVv skladu z zakonom. 

J[poro4j|u morajo biti navedena tudi imena, priimki in naslovi 
teinih 
NI n,H c0seb 'n zasebnikov, ki so prispevali sredstva v vredno- 
Oseh t- ''000 tolarjev ter podatki o firmah in sedežih pravnih j(v 'K'so prispevale sredstva v vrednosti nad 100.000 tolar- 
v aifian Izdatki o uporabi prostorov državnih organov 
"Porah S 14, "en°m tega zakona ter o stroških za njihovo 
tona m ime od9°vorne osebe iz drugega odstavka tega 

1'ed«!'^ mora bi,i priložena dokumentacija o pridobljenih us""n in izdatkih. 

Cn.bLavnavo Poročila mora Državni zbor pridobiti mnenje ke9a sodišča o poročilu. 

»fflS'0«8 Po obravnavi v Državnem zboru v celoti objavi 
"u Državnega zbora. 

22. člen 

ibnc'rani8 volilne kampanje ne sme presegati razumnih 
pln 

Vo|||ni\at°r volilne kampanje sme porabiti za financiranje 
vej Dn onnpanje 2a volitve poslancev Državnega zbora naj- 
vflriSaVj ,0|arjev na posameznega volilnega upravičenca 

blike«lia*0r volilne kampanje za volitve predsednika repu- 
V"6nca R0rabiti 20 tolarjev na posameznega volilnega upra- v državi. 

r°Sf,ator volilne kampanje za člane občinskih svetov oži- 
lja voranov sme Porabiti največ po 30 tolarjev na posamez- 
na vrni lne9a upravičenca v vseh občinah, v katerih organi- n° kampanjo. 
S,evi|0 
^ dnj n

Voli'n>h upravičencev v državi in po občinah objavijo 
°bni0A|^recl dnem glasovanja Republiška volilna komisija za 

v.?e dr*ave in občinske Volilne komisije za območje 
V|,D 

občin- 
*N&f.?YRAČILO STROŠKOV ZA ORGANIZIRANJE IN 

Branje 

Jrgar|j2 

stroi?r'' volilne kampanje irtiajo pravico do povrnitve 
Ofganj Kov za volilno kampanjo. 
J8ldat|al0r'i volilne kampanje, katerih listam so pripadli 

Vriitvo , Poslance v Državnem zboru, imajo pravico do volilnih stroškov v višini 30 tolarjev za dobljeni glas. 

VOLILNE KAMPANJE 

23. člen 

Ne . giedQ n a 
L®v,ati|a 5 do|očbo prejšnjega odstavka pripada pravica do 
>ani6 "i®'3 stroškov tudi tistemu organizatorju volilne 
v .'kliDnaS ar lista kandidatov je dobila najmanj 6% glasov V|Sini 3n ?a števila oddanih glasov v volilni enoti in sicer 
* tolarjev za dobljeni glas v tej volilni enoti. 

jj" la or<aoUSe®a odstavka tega člena se smiselno uporablja 
r3noStj a atorje volilne kampanje za kandidate narodnih 
jvNni pfla volitvah za poslance Državnega zbora, ki doseže 

°'ian. od Števila točk, ki jih je dobil kandidat, ki je bil 
Po 24. člen 

0r<w?Vrnitve stroškov volilne kampanje so upravičenci 
'zatorji volilne kampanje oziroma kandidati za 

predsednika republike, za katere je glasovalo najmanj 10% od 
skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali. Če se 
glasovanje ponovi, je do povrnitve volilnih stroškov upravičen 
tisti med dvema kandidatoma, ki je prejel najmanj 20% glasov 
od skupnega števila glasov volilcev, ki so glasovali. 

Organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za 
predsednika republike se povrnejo stroški v višini 20 tolarjev 
za vsak dobljeni glas. 

25. člen 

Državni zbor povrne organizatorju volilne kampanje za volitve 
poslancev Državnega zbora oziroma za volitve predsednika 
republike oziroma kandidatu volilne stroške na njegovo zah- 
tevo najkasneje v treh mesecih po predložitvi poročila o finan- 
ciranju volilne kampanje, predloženega v skladu z 21. členom 
tega zakona. 

26. člen 

Občine lahko z ustreznim aktom določijo delno povrnitev 
volilnih stroškov tudi za organizatorje oziroma kandidate na 
volitvah za člane občinskih svetov oziroma županov. 

Akt o delni povrnitvi stroškov za volitve v občini mora biti 
sprejet pred začetkom volilne kampanje in mora omogočiti 
povrnitev stroškov vsem organizatorjem volilne kampanje ali 
kandidatom, ki jim pripadajo mandati v občinskih svetih in 
vsem kandidatom za župane oziroma organizatorjem volilne 
kampanje zanje, ki dobijo vnaprej določen delež glasov. 

Vtl. KAZENSKE DOLOČBE 

27. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek, kdor trga ali kakorkoli drugače uničuje plakate, ki 
so bili nalepljeni v skladu z določbami 6. oziroma 9. člena tega 
zakona. 

28. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek: 

- odgovorni urednik javnega glasila, ki objavi raziskavo jav- 
nega mnenja o kandidatih, ne da bi navedel podatke iz prvega 
odstavka 4. člena tega zakona; 
- odgovorni urednik javnega glasila, razen javnih glasil 
v zasebni lasti političnih strank, ki objavi raziskavo javnega 
mnenja v obdobju sedem dni pred dnem glasovanja (drugi 
odstavek 4. člena tega zakona); 
- odgovorni urednik javnega glasila, razen javnih glasil v lasti 
političnih strank, če objavi volilno propagandno sporočilo 
brez navedbe naročnika (prvi odstavek 6. člena). 

29. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje: 

- izdajatelj sredstva javnega obveščanja, ki ne navede podat- 
kov v skladu s 7. členom tega zakona; 
- izdajatelj informativno-političnega javnega glasila v pre- 
težno javni lasti, ki ne sprejme in ne objavi pravočasno pravil 
iz 1. odstavka 5. člena ali, ki ravna v nasprotju z 2. odstavkom 
5. člena tega zakona; 
- izdajatelj informativno-političnega javnega glasila v pre- 
težno javni lasti, ki ravna v nasprotju z 2. odstavkom 6. člena 
tega zakona. 

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se za prekršek iz 
tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe. 

30. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek organizator volilne kampanje: 
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Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek organizator volilne kampanje: 

- ki opravlja plakatiranje v nasprotju z 8., 9. ali 10. členom 
tega zakona oziroma preleplja ali uničuje plakate drugega 
organizatorja volilne kampanje; 
- ki ne priglasi shoda ali zborovanja najkasneje 3 dni pred 
organiziranjem shoda ali zborovanja v skladu z 12. členom 
tega zakona; 
- ki ne obvesti o shodu pristojne policijske postaje v roku iz 
13. člena tega zakona; 
- ki organizira shod v nasprotju s 13., 14. ali 15. členom tega 
zakona; 
- ki ne predloži poročila o financiranju volilne kampanje 
v skladu z 21. členom tega zakona. 

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se za prekršek iz 
tega člena kaznuje tudi odgovornega organizatorja volilne 
kampanje. 

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se za prekršek iz 
tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pristojnega uprav- 
nega organa, enote verske skupnosti, javnega zavoda ali 
državnega organa, ki organizatorju volilne kampanje omo- 
goči organiziranje shoda ali zborovanja v nasprotju s 13., 14. 
ali 15. členom tega zakona. 

31. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se za prekršek 

kaznuje organizator volilne kampanje, ki zbira sreds^anje 
volilno kampanjo ali poravnava stroške volilne kamp 
v nasprotju s 16. ali 17. členom tega zakona. 

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se za prekršek^ 
tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba organi# 
volilne kampanje. 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
32. člen 

O delni povrnitvi stroškov volilne kampanje organ'za'°0
rj,'o 

volilnih kampanj za prve lokalne volitve lahko ° at) 
z ustreznim aktom novo izvoljeni občinski sveti po v° oSl 
vendar morajo pri tem upoštevati načelo enakop''3 

v skladu z 2. odstavkom 26. člena tega zakona. 

33. člen 

Določbe tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za_ 
ziranje volilne kampanje za kandidate za člane Drža ^ 
sveta Republike Slovenije ter ob morebitnih sporin 
z volilno kampanjo zanje. 

34. člen 

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

v 

V skladu s Stališči in sklopi Državnega zbora, sprejetimi ob 
prvi obravnavi predloga zakona o volilni kampanji 19. aprila t. 
I. je predlagatelj zakona pripravil predlog zakona za drugo 
obravnavo v sodelovanju z Vlado RS. Prvič se je z gospo 
Divno Potočar, svetovalko Vlade RS, sestal za posvet ob 
delovnem besedilu členov v ponedeljek, 16. maja. Nadaljnje 
konsultacije sva opravila še 30. in 31. maja. 

OBRAZLOŽITEV 

Predlagatelj je glede na 3. točko Stališč in 
ponovno proučil In preciziral določbe v IV. poglav 
z odgovornostjo sklicateljev predvolilnih shodov ■M 
nje javnega reda in pri tem upošteval tudi prip°m"e 

ata za zakonodajo in pravne zadeve glede ja$nejel 
v zvezi s priglašavanjem predvolilnih shodov ''"-^pri^ 

Ob pripravi predloga zakona za drugo obravnavo je predlaga- 
telj v skladu s poslovnikom Državnega zbora upošteval kot 
obvezujoče Stališča in sklepe Državnega zbora, sprejeta 19. 
aprila ter v skladu z 10. točko teh Stališč in sklepov tudi 
Mnenje (z dne 16. februarja 1994) in Dodatno mnenje Sekreta- 
riata Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve (z dne 
14. marca 1994) ter Mnenje Državnega sveta RS z dne 27. 
oktobra 1993. 

V skladu s sprejetim sklepom po prvi obravnavi predloga 
zakona o političnih strankah, sprejetega ravno tako 19. aprila 
1.1. in v skladu z opozorilom Sekretariata Državnega zbora za 
zakonodajo in pravne zadeve (drugi odstavek Dodatnega 
mnenja) je predlagatelj prevzel in z ustreznimi določbami iz 
predloga zakona o volilni kampanji ustrezno povezal določbo 
iz predloga zakona o volilni kampanji ustrezno povezal 
določbe 28., 29., 30., 31., 32. in 33. člena Predloga zakona 
o političnih strankah, po posvetovanju s svetovalko Vlade RS 
pa je smiselno vključil še določbe drugega odstavka 23. člena 
in dikcijo 26. člena Predloga zakona o političnih strankah 
v Predlog zakona o volilni kampanji, saj ta dva člena vsaj 
posredno tudi zadevata financiranje volilne kampanje. Členi 
so ustrezno vključeni ali v celoti prenošeni v V. in VI. poglavje 
Predloga zakona v volilni kampanji. 

Upoštevajoč 2. točko Stališč in sklepov Državnega zbora je 
predlagatelj v zakon vključil določbe, s katerimi rešuje tudi 
vprašanja, povezana z volilnimi kampanjami strank in drugih 
organizatorjev volilne kampanje ter kandidatov za lokalne 
volitve. Že v 1. čifiu je tako povedano, da velja zakon tudi za 
volitve županov in članov občinskih svetov. To pomeni, da 
veljajo tudi za lokalne volitve vse določbe tega zakona, razen 
tistih, ki se posebej nanašajo na volitve poslancev Državnega 
zbora, predsednika Republike ali članov Državnega sveta. 
Poleg tega je v 29. členu posebej določena tudi možnost 
delne povrnitve volilnih stroškov organizatorjem volilne kam- 
panje za občinske volitve. 

v zvezi s prigiasavanjem preavoiunm snoauv " hnCj3prr, 
povedano, pri katerem organu mora organizatorsn0 

siti shod oziroma katerega dovoljenje mora pril° ,' j/ /7#j 
za omejitev prometa. Ni pa mogoče tega organa »'jrH*: 
vati, saj bo to povsem jasno šele po sprejetju zakona 
upravi. Dodana pa je določba o omejitvah v zveV 1 

zvočnih naprav na shodih in ustrezne povišane so 
prekrške pri organiziranju shodov. j 

Tudi glede na to, da se lastninska razmerja v zv0f'5 50 
glasili spremenijo, in da je vse manj javnih glasih ' si(iep{ 
težno v javni lasti in glede na 4. točko Stališč ' 
Državnega zbora so določbe, ki nalagajo določene o 
javnim glasilom precizirane. Jasno je razmeji 
obveznosti nalaga zakon glede na pretežno 
samo javnim glasilom v pretežno javni lasti (RT* s 

lokalne radijske in TV postaje v javni lasti ter časop' y jjsr 
skupnosti), medtem ko za ostala javna glasila vetl Ltil3 n 
samo splošne določbe (obveznost preklica in °Pra,pCje 
merih i? 3. člena zakona) in omejitve ter zahteve g1 }(]je I 
Ijanja raziskav javnega mnenja v času volilne 
čl0n)- ort? 
Predlagatelj je v skladu s 5. točko Stališč in 
nega zbora proučil in uskladil določbe o možni dev 
volilnih stroškov organizatorjem volivne kampahr'2 pre<l% 
je v celoti upošteval in dogradil predlagane rešitve 
zakona o političnih strankah, v skladu s sklepon1 ^ 
zbora, prenešene v ta zakon. Tako je urejena ^ [!.ndids J 
stroškov organizatorjem volilne kampanje za .Ali V a 
liste kandidatov za poslance Državnega zbora P«. ^r>Q 
stavnika obeh narodnosti), za kandidate za Pre,„a pcrfjfi 
blike. V zakon pa je vljučena tudi možnost 
volilnih stroškov organizatorjem volilne kampanj0 

volitve. Ta vprašanja so strnjeno obdelana v P°s 

poglavju zakona. 

lise m ?//) 
  I zakonodaP^jpV 

zadeve in v skladu s težnjo po preprečevanj 

Predlagatelj je v skladu s 6. točko Stališč in si 
nega zbora in opozorili Sekretariata za zakonoc., 

poročevalec, št. 2? 
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<fobf"8 nes,rPnosti ter nepotrebnih političnih diskvalifikacij 
tamn« » sfr" kazenske določbe Predloga zakona o volilni mpanH (čl. 30-34). 

fš{V?na ie tud' sugestija Državnega zbora iz 7. točke 
^,tnnih"! sk,ePov glede možne omejitve višine dovoljenih 
srne 0rn

S v' Pri tem ie kot kriterij določena vsota, ki jo 
uoraJ

anizat°r volilne kampanje porabiti na glavo volilnega 
Predlsoir' Za volltve poslancev Državnega zbora predlaga 
<SlOoonnnLomei'tev 30 SIT na volivca, kar znese približno 

ali PribHžno 570.000 DEM. To je še vedno dokaj 
Pora6e n°la' ieravno P° nekaterih domnevah precej nižja od 
1992) 2 ater'h političnih strank za zadnje državne volitve (I. 
""»'tor volilno kampanjo za kandidata za predsednika repu- 
3o.o00(xSw?'a®ana omejitev 20 SIT na volivca (ali skupno 
^'"vs d / ' za i°kalne volitve pa je omejitev enaka kot za 
tiisijtj g?s'ancev Državnega zbora. Kazalo pa bi nemara pre- 
latorje van bil° treba P°sebei določiti pogoje za tiste organi- 
"»'//ne ka kampanje za lokalne volitve, ki ne organizirajo 
"linjsit) ZT* v vsei držeivi, temveč samo v eni ali v nekaj 

občinah in imajo toliko manj možnosti. 
| Pf^i 

ie v skladu z 8. točko Stališč in sklepov Držav- 
Sr'Pfaw/Bra Podobno kot je bilo že v predlogu zakona, 
Jftjjj \,Qij?ern 23 Prvo obravnavo, določil obveznost organiza- 
^ipanjg kampanje, da za potrebe financiranja volilne 
s ") iz i r° poseben žiro račun, in da vsa sredstva, ki jih ''S/ narb a Vključno s tega žiro računa, kar omogoča or nad porabo sredstev. 

uP°števanju upravičenih pripomb Sekretariata za 
' izdela 1°ln Pravne osebe je predlagatelj v 3. členu drugače 

po, da . 
arsfvo pravic kandidatov v času volilne kampanje 

« Pravfr Varovane vse njihove ustavno opredeljene člove- %lh Kg' da pa je zlasti glede nekaterih, ki bodo v času 
rPani Siotovo največkrat kršene, zagotovljeno e"a in hitri postopek pred sodiščem, kadar je <anteva za varstvo teh pravic. 

Po mt) 
Iselit]^kretariata k 5. členu, da je treba dikcijsko jasneje 

i 1 "PoSfev/em "or9an'za,or volilne kampanje«, je predlaga- 
i a' tako, da ie opredelitev pojma prestavil v 2. člen 

zakona, kar je bilo potrebno zato, ker se pojem uporablja že 
tudi v 3. členu zakona, hkrati pa je tudi bolj natančno oprede- 
lil, kdo vse je lahko organizator volilne kampanje (sam kandi- 
dat, predlagatelj kandidata ali liste kandidatov - torej skupina 
državljanov ali politična stranka glede na zakone o volitvah, 
lahko pa tudi za to najeta pravna oseba). 

Pripomba Sekretariata k 15. členu je po nasvetu svetovalke 
Vlade RS upoštevana tako, da predlagatelj v novem 17. členu 
ne navaja več, kdo vse lahko prispeva za volilno kampanjo 
tega ali onega kandidata ali liste kandidatov, temveč v 20. 
členu pove, kdo vse ne sme prispevati (državni organi in 
organi lokalnih skupnosti, javni zavodi in javna podjetja, 
podjetja v pretežno javni lasti, sindikati in dobrodelne organi- 
zacije, verske skupnosti ter tuje države in tuje pravne in 
fizične osebe), iz česar sledi, da vsi drugi subjekti lahko 
prispevajo. 
V 15. in 16. členu so upoštevane pripombe Sekretariata za 
zakonodajo in pravne zadeve in mnenje Državnega sveta 
v zvezi z uporabo prostorov državnih organov, organov lokal- 
nih skupnosti ter javnih zavodov za prirejanje predvolilnih 
zborov. Določena je splošna prepoved organiziranja zborov 
v teh prostorih in tudi v prostorih verskih skupnosti, hkrati pa 
so kljub vsemu v izjemnih primerih dopuščene izjeme za 
kraje, kjer preprosto drugih primernih prostorov ni. To je 
potrebno, ker so volitve tudi pozno jeseni ali pozimi in bi 
popolna prepoved preprosto onemogočila organiziranje volil- 
nih shodov v dokajšnjem številu krajev po Sloveniji. Seveda 
pa je v takih primerih potrebno zagotoviti tudi enakopravnost 
vseh organizatorjev volilnih kampanj. 

Predlagatelj je upošteval tudi opombo Sekretariata in mnenje 
Državnega sveta, da je prejšnji 24. člen zakona nepotreben, 
ker so prve volitve članov Državnega sveta že mimo, je pa 
zapisal v zakon določbo, da se določbe tega zakona smiselno 
uporabljajo tudi za volitve članov Državnega sveta. 

Poleg tega je v predlogu zakona, pripravljenem za drugo 
obravnavo opravljena tudi terminološka uskladitev besedila 
z že sprejetima zakonoma o javnih glasilih in RTV ter z zako- 
nom o političnih strankah, ki je sicer ravno tako še v postopku 
sprejemanja v Državnem zboru. 

9 poročevalec, št. ^ 

2-5 



Predlog zakona o VARNOSTI V ŽELEZNIŠKEM PROMETU - EPA 683 

- PRVA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 8. seji dne 19. maja 1994 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O VARNOSTI V ŽELEZNIŠKEM 
PROMETU, 

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

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

člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove"! 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah uri- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovali: 

- Igor UMEK, minister za promet in zveze, za 
- dr. Slavko HANŽEL, državni sekretar v Ministrstvu 
promet in zveze, 
- Stanko ŠTRANJ, 
svetovalec Vlade RS v Ministrstvu za promet in zveze, 
- Tomislav KLOBUČAR, podsekretar v Ministrstvu za P 
met in zveze. 

Predlog zakona o varnosti v železniškem prometu 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Železniške prometne storitve so kot končni proizvod poslova- 
nja železnice sestavljene iz treh vsebinsko zaokroženih 
področij, primernih za pravno normiranje: 
- statusnega področja: 
- obligacijskega področja; 
- tehnično-tehnološkega področja oziroma varnosti železni- 
škega prometa. 

V pravnem redu Republike Slovenije je statusno področje 
železniških prometnih storitev urejeno z Zakonom o načinu 
opravljanja in financiranja prometa na obstoječi železniški 
mreži ter reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju jav- 
nega podjetja Slovenske železnice (Ur. I. RS, št. 71/93). Zakon 
opredeljuje železniške prometne storitve, določa pogoje in 
način njihovega opravljanja v delu, ki ga zagotavlja Republika 
Slovenija zaradi javnega interesa, ureja gospodarjenje 
z železniško infrastrukturo ter določa reorganizacijo in način 
lastninskega preoblikovanja javnega podjetja Slovenske 
železnice Ljubljana. V skladu s 3. členom zakona zagotavlja 
Republika Slovenija varnost in urejenost železniškega pro- 
meta zaradi javnega interesa. Železniške prometne storitve, ki 
niso v javnem interesu, se opravljajo po tržnih načelih. 

Obligacijsko področje železniških prometnih storitev je ure- 
jeno z Zakonom o prevoznih pogodbah (Ur. I. SFRJ, št. 2/74, 
18/86, 17/90), ki ga je sprejela nekdanja zvezna država in se 
uporablja v pravnem redu Republike Slovenije do sprejetja 
ustreznega predpisa, s Konvencijo o mednarodnih železni- 
ških prevozih (COTIF) (Ur. I. SFRJ, št. 8/84), (Akt o potrditvi 
nasledstva glede konvencij, statutov in drugih mednarodnih 
sporazumov, Mednarodne pogodbe, št. 9/92, Ur. I. RS, št. 35/ 
92) ter Uredbo o ratifikaciji Protokola 1990 z dne 20.12.1990, 
s katero se spreminja Konvencija o mednarodnem železni- 
škem prometu (COTIF) (Ur. I. RS, št. 11/94, Mednarodne 
pogodbe, št. 37/94). 

Varnost železniškega prometa je urejena s t.i. »temeljnim« 
zakonom: Zakonom o temeljih varnosti v železniškem pro- 
metu (Ur. I. SFRJ, št. 26/91, Odlok o soglasju Ur. I. RS, št. 22/ 
91), sprejetim v okviru normativnih pristojnosti nekdanje 
zvezne države. Na podlagi tega zakona se v Republiki Slove- 
niji uporabljajo tile podzakonski predpisi: Pravilnik o notra- 
njem redu na železnici (Ur. I. SFRJ, št. 47/78, 68/84), Pravilnik 
o posebnih zdravstvenih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati 
železniški delavci, ki neposredno sodelujejo v železniškem 
prometu (Ur. I. SFRJ, št. 38/79), in Pravilnik o merilih za delo 
v izmenah za železniške delavce, ki neposredno sodelujejo 
v železniškem prometu (Ur. I. SFRJ, št. 13/81, 31/81, 2/82). 

Poleg navedenih se kot podzakonski predpisi uporabljajo 
tudi: Pravilnik o projektiranju železniških investicijskih objek- 
tov (Ur. I. FLRJ, št. 44/49), Pravilnik o graditvi železniških 
investicijskih objektov (Ur. I. FLRJ, št. 78/49, 82/49), Pravilnik 

poročevalec, št. 22^ 
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■ ing"""1'' o tehničnih normativih in pogojih za projektiranje ' Ijspec* 
železniških predorov (Ur. I. SFRJ, št. 55/73), Odločba (U, 
fičnem značaju železniških mostov kot gradbeni" . isjji> 
FLRJ, št. 87/49), Odločba o začasnih tehničnih P'«°K(iir; 

" izdelavo projektov železniških mostov in prepu=. iranjy|! 

FLRJ, št. 7/50) in Odločba o postopku pri Pr°^-D,of 
gradnji električnih vodov na križišču z železniški"1 

' (Ur. I. FLRJ, št. 52/50). . ^ 

Zaradi delitev zakonodajnih pristojnosti na zvezno 
ške je Socialistična republika Slovenija uredila z ^ 
o ureditvi določenih vprašanj s področja varno* „re- 
škega prometa (Ur. I. SRS, št. 28/81, 36/81, 38/86) le 
v zvezi z industrijskimi železnicami, progami drug ,h naprt pruyaiii> JUjh n»K v 
in industrijskimi tiri, rekonstrukcijo prog, Pr°9,0,.ii|<if C 
  ' križanfl Na 
   , ga prometa- . jS0. r 
navedenega zakona je izdala tele podzakonske pr® 0dP' 

objektov in tirnih vozil na železnicah, 
s cestami in inšpekcijo železniškega prometa 

vilnik o protipožarnih ukrepih na železniških vu- 
kuriščem na trda goriva v varovalnem p rogovi ^ 
progovnem pasu železniške proge (Ur. I. SR=\ ajj df% 
Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih objelkt<0 

objektov, saditev drevja ter postavljanje naprav v „ 
progovnem pasu in v varovalnem pasu ob iridus cesi 
(Ur. I. SRS, št. 2/87) in Odredbo o prepovedi uP°;qi-l). 
-železniških prehodov (Ur. I. RS, št. 26/91 —I. Z8/ ^ 

Ustavni zakon za izvedbo Temeljne ustavne 'j®''" flS.Jjt 
stojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (yr- pepu® 
91-1) določa, da se do izdaje ustreznih predp'S r®1^ i i) uuiuua, ua 30 uu iz.uajc uouc^iiin y hlia 0 *lir 
Slovenije v Republiki Sloveniji smiselno uporapiJ, 
bliški tisti zvezni predpisi, ki so veljali v Republik ^ H , 
njegovi uveljavitvi, če ne nasprotujejo pravne"1 pfjs\of j 
blike Slovenije in če ni .z njim drugače določen a ^afliZ'• 
ki so jih imeli po zveznih predpisih organi m 
SFRJ, preidejo v skladu z ustavnim zakonom n3o

z'^ 
organizacije Republike Slovenije. Če takega o'9 giov®' 
organizacije ni, Izvršni svet Skupščine RePufLcij0- 
določi začasno pristojni organ oziroma organiz 

e|oV®^'ji K'J Ustavni zakon za izvedbo Ustave Republik0 ,r 
RS, št. 33/91 -I) določa, da predpisi in drugi spl°®ni 0°L 
veljali na dan razglasitve ustave, ostanejo v®''znjou5 

teh predpisov, ki niso v skladu z ustavo, je treba 
najkasneje do 31.12.1993. .#? 

»taK? iV 
Normativno urejanje varnosti železniškega Prc Dodr |ir" 
mičnega, tehnično in tehnološko razvejanega Jf^j; J 
haja v stik z normativnim urejanjem drugih P°. oPra ,!pr^ 
skopravnega, statusnopravnega ter s tem v zvflj^ 
gospodarskih javnih služb, področjem 
področjem izobraževanja, področjem ^'"'„^0' 
področjem upravljanja cestne infrastrukture, P jdf 
dardizacije, področjem delovnopravnih prodP1 tjvnih' 
binskem preoblikovanju vseh navedenih n°rrn® jn 5" 
in novonastajajočem pravnem redu samosto) 
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n0st 
nas'aja potreba po sprejetju zakona, ki bo urejal var- 

spre železniškem prometu ob upoštevanju normativnih 
ur*«?8 navedenih področij in preoblikovanja družbene ured'<ve v Republiki Sloveniji. 

železniška zveza (Union Internationale des che- 
ie|S2 i?,,er. ~ UIC) izdaja predpise o gradnji in vzdrževanju 
,erovn ■n'ras,rukture' °Pravljanju železniškega prometa U|CK°f°vlh in vlečnih vozilih (nemški izraz za te predpise je 
Od teaa®n9'eški UIC Code). Trenutno velja 616 predpisov; 
VSebuio 'e obveznih za članice Zveze, priporočil, ki 
tojejne tudi P°sarriezne obvezne določbe je 232, medtem predpisov v obliki informacij. 

^5ene
n(i

e'!'nl^e u.Prave' ki so članice Zveze zaradi teh- 
tujejo J!° železniškega omrežja v lastne predpise vklju- 
Poročila obvezna določila predpisov Zveze; neobvezna pri- 
^''ebarnT in'ormac'ie Pa v skladu z lastnimi možnostmi in 

Stisko * vsain0s, . Iezn'ce Ljubljana so kot železniška organizacija 
'u|om Zv n' ^epub'iki Sloveniji članica Zveze. V skladu s sta- 
parnj d0i*ze so članice Zveze pri poslovanju z drugimi člani- 

I-, zne spoštovati predpise Zveze. Po statistiki Zveze so 
Milo' do ^^' v železniškem prometu le tisti, pri katerih je 
Ud®leženeSrnrt' a" pogodbe v takšnem obsegu, da je bil Jastaia ®c zaradi nje vsaj 14 dni nezmožen za delo ali je 
fO.ali jel?-!na ^oda. večja kot 5.000 frankov Zveze (200.000 
S> sJ, j J?.'! Promet prekinjen 6 ur. Zveza objavlja na dve leti 

h i 0 'zrednih dogodkih v posameznih železniških 
"išk na sta,'s,'ka Zveze razvršča izredne dogodke *ern. prometu v nalete, iztirjenja, druge dogodke pri 

^kočlova Pohodih in tiste, v katerih so bile osebe 
godova 2 'as,nim delovanjem (osebne nesreče). Kot 
°s8be. ce loCi potnike, železniške delavce in druge 

t"50 2Qori-i^''so 'zredni dogodki v železniškem prometu, ki 
in eriani 7'h na že|ezniških progah v Republiki Sloveniji 

°Po na, do9oc"<i v nekaterih zahodnoevropskih državah 'avedeni metodi Zveze. 

o, v iele7 « vsebuje primerjalni pregled izrednih dogod- 
v ni1 Prometu, ki so se zgodili na železniških ePubliki Sloveniji v obdobju 1988-1992. 

^NICA 

IZREDNI DOGODK11988 1 992 

II. MEDNARODNA PRIMERJAVA UREDITVE VARNOSTI 
ŽELEZNIŠKEGA PROMETA 

Primerjava pravne ureditve varnosti v železniškem prometu 
v Avstriji, Italiji, Nemčiji in Švici 

Navedene države nimajo posebnega zakona o varnosti 
v železniškem prometu, ampak to področje, z izjemo Avstrije, 
ki v zakonu o železnicah iz leta 1992 ne obravnava varnosti, 
zelo globalno vključujejo v zakone o železnici. Podrobneje 
urejajo področje varnosti v železniškem prometu z vrsto pra- 
vilnikov in drugih podzakonskih aktov, ki v skladu s predpisi 
Mednarodne železniške zveze urejajo posamezne pogoje var- 
nosti. 

Zakonodaja o železnicah v Italiji, Nemčiji in Švici v poglavju 
o gradnji in vzdrževanju železniške infrastrukture ter o želez- 
niškem prometu vsebuje določbo, da morajo vse naprave na 
železnicah in opravljanje železniškega prometa ustrezati 
potrebam varnosti v skladu z najnovejšimi dosežki tehnike in 
mednarodnimi standardi. V skladu s to zakonsko določbo ter 
na podlagi zakonskih pooblastil izdajajo ministri za promet 
podzakonske predpise za potrebe železnic; med njimi tudi za 
varnost v železniškem prometu. Podzakonski predpisi v pri- 
merjanih železniških upravah vsebujejo podobno snov, kot jo 
določa predlog zakona. 

Zaradi velike podobnosti ureditve varnosti v železniškem pro- 
metu v primerjanih državah navajamo vsebino podzakon- 
skega predpisa tega področja pri nemških železnicah (DB), ki 
določa pogoje varnosti za: 
- naprave, potrebne za železniški promet; 
- vozove; 
- vlake; 
- signalne naprave; 
- prometno osebje; 
- varnost in red na železniškem območju. 

Podzakonski predpis se uporablja za normalnotirne proge, 
namenjene javnemu prometu v Nemčiji. Predpis klasificira 
proge na glavne in stranske: Odločitev o vrsti proge je v pri- 
stojnosti zveznega ministra za promet. Predpis nadalje določa 
konstrukcijske in tehnične normative za normalnotirne proge 
kot so: osna obremenitev, masa vozil na dolžinski meter, 
krivinski lok, svetli profil, prehodi čez proge, varnostne in 
telekomunikacijske naprave, normativi za električno vleko idr. 
V posebnem delu predpisa je navedena tudi klasifikacija 
vozov in vlečnih vozil po namenu uporabe, oznakah in tehnič- 
nih lastnostih. Predpis vključuje tudi normative za tehnologijo 
železniškega prometa: sestavo vlakov, opremo vlakov, razpo- 
rejanje vlakov, vodenje prometa in za to potrebnega osebja. Iz 
navedenega je razvidno, da vsebuje nemški podzakonski 
predpis o varnosti v železniškem prometu vrsto določil, ki so 
vključena tudi v predlog zakona; ne vključuje pa določb 
o inšpekcijskih službah, delovnem času in prekrških, ki so 
sicer vsebovane bodisi v drugih zakonih bodisi v predpisih, ki 
jih sprejema železniško podjetje. 

III. CILJI, KI SE ŽELIJO DOSEČI S PREDLAGANIM 
ZAKONOM 

S predlaganim zakonom želi predlagatelj doseči tele cilje: 

1. varen, urejen in neoviran železniški promet na območju 
Republike Slovenije v okviru tržno urejenega poslovanja 
železniškega prometa; 

2. uskladitev predpisov o varnosti železniškega prometa 
s predpisi Mednarodne železniške zveze; 

3. zmanjšanje izrednih dogodkov v železniškemu prometu, za 
katere so odgovorni izvajalci, na raven primerljivosti z zahod- 
noevropskimi železniškimi upravami, ki so članice Medna- 
rodne železniške zveze; 

4. zagotoviti osnove za postopno opravljanje železniškega 
prometa na zahodnoevropski tehnično-tehnološki ravni. 

11 poročevalec, št. ^ 
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IV ZAKONSKE opredelitve in poglavitne rešitve 

•••S&gdgjltev elementov varnosti v železniškem prometu 
prorr|et je izrazito dinamična dejavnost z več udele- 

Ikiini' ' °Prav'iaj° promet po železniških progah z žeiezni- 
i!r8bl|eno3,iraZlićnega tehnićne9a stanja in različne stopnje 

*%noiJ?»jHezni5ke9a Pometa so pomembni tile tehnično- - Spodnif i P°9°i' (elementi in pravila ravnanja): 
"Prema i!' in z9°rnji ustroj prog, postroji, naprave objekti in 
vkrl>ar>- *seslavn' d0' železniških prog; 
'fclezniL zniSWh pr°9 in ces,; 

"Drom«. vozila ter naprave in oprema na njih; 
- K °£e na pravila; 
^stroko?3 si9nalizacija; 
""svcev, 0 'zobraževan)e in usposabljanje železniških 
~ Poaoii , °Pfavljanje varnega železniškega prometa; 
'"tinliiji 8 Pridobitev pravice voziti vlečno vozilo in i urejati 

% 
pogoji, ki jih morajo izpolnjevati želez- 

na * 1 ' neposredno sodelujejo pri opravljanju želez- »a Prometa; 
^®noaVt^~!2m.en6■ trajanje izmene in prekinitve dela med 
toSltek' |,[ ,anie vožnje vlečnega vozila, dnevni in tedenski 
"'Posredi razP°reditev v izmene železniških delavcev, ki 
l ""•ranil ? ®od0'ujejo pri opravljanju železniškega prometa; 
"arnim »oi dzor izvajalca železniških prometnih storitev nad vdl8ciniu ."'Sklm prometom; 
^bn?8kl ukrepi; " 
«Ooiinn :a,rnostni ukrepi; 
pometu; zvaJa'ca °b izrednih dogodkih v železniškem 

^PekH6'x2nižkih Prog In vozil; C|ia železniškega prometa. 
• Hleni 
3S urBiementi in Pravila ravnanja ter stopnja (obseg) 92nlširnJenost' so pravna podlaga za varno opravljanje 8K0ga prometa. 
%kti 

S?.1" ^lavnu.8*80' varnosti železniškega prometa je t.i. člo- 
flv,e9a do- Prav se s porastom tehnične opremljenosti 
!«i vednn,avnika na urnost železniškega prometa znižuje, 
itf n'5ki d„,n,e9°v pomemben element; zato morajo imeti II, n|ski rl«i ' a pumtmiu     
».^ovno i, ?vci predpisane duševne in fizične lastnosti ter 
to1'"1 i8ie^rxr,azbo in usposobljenost. Notranji nadzor nad 

Drl«« . Prometom, ki ga mora organizirati izvaja- Peval k varnosti v železniškem prometu. 
»Slojn,. 
«r.v,nl]e nKiP,redlo9a zakona sa.v pravnem redu Republike 
Jhfc) z E Jek"vni elementi varrtosti železniškega prometa 
■ 0rt-" Jei p®kim sporazumom o najpomembnejših med- He^nin in KOMm sporazui  f_   
IIJ1' 35/09 ?1

niških Progah (AGC) s prilogama 1 in II (Ur. I. 
jfjva ?a 1 Mednarodne po " "      SjT8 ?a >Mlrv,eanarodne pogodbe, št. 9/92), Obvestilo Minl- 
C9<3nar^

an)e zadeve Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 7/ 
»S1 fnaoidn® Pogodbe, št. 2/93). Po določilih tega spora- 

I,8, ®vropska železniška mreža, zgrajena 0dar-)i,„ oletMi ne ustreza sedanjemu tehničnemu in 
|l . ernu razvoju. 
C0r|aini n 
Irui^bul« rf®.ram razvoja slovenske železniške infrastruk- 
L^re, p aol9oročno strategijo razvoja železniške Infra- 
C ^lka o?9rani, ki ga zaradi javnega Interesa zagotavlja 
V,rnbn6B?Veni'a' sprejema pa Državni zbor, vsebuje 

" ijlhnu ente varnosti, kot so glavne smeri železniških s ^ va razvrstitev, zlasti v mednarodnem merilu. 

-rn^^S-°bjektl normativnega urejanja 

''SS^biektl!^?98 Prometa je s predlogpm zakona urejena 
Vrezni*!: ki opravljajo železniške prometne storitve, in 
"Odtaval?i ?b'ek,e' Po katerih se le-te opravljajo, kajti 
Sii1 ureiBn- določa, da pogoji za varen železniški 
SiL.?l92nl»L 3 1em zakonom, veljajo za zagotavljanje var- 
i ^ tirihi»e®a Prometa po železniških progah, po indu- 

*l|j P° progah drugih železnic. 
6 Prometne storitve opravljajo po železniških pro- 

gah Izvajalci železniških prometnih storitev. Izvajalec je po 
predlogu zakona javno podjetje v obliki delniške družbe 
(železniška organizacija), ki jo za opravljanje železniških pro- 
metnih storitev ustanovi Vlada Republike Slovenije ali pravna 
oseba, ki ji za opravljanje železniških prometnih storitev 
zaradi javnega interesa Vlada dodeli koncesijo v skladu 
z zakonom. Uporaba oziroma pristop na železniške proge 
(infrastrukturo) sta prosta pod pogoji, ki jih določa zakon. 
Industrijski tir je železniški tir, ki ni železniška proga ali proge 
druge železnice, ne glede na to ali je priključen na železniško 
progo in se uporablja za prevoz potnikov ali stvari za potrebe 
lastnika tega tira. 
Druga železnica je gospodarska družba za promet, industrijo, 
rudarstvo, gozdarstvo, turizem in druge gospodarske panoge! 
ki po lastni progi (progi druge železnice) prevaža potnike ali 
stvari. Trenutno imata dve organizaciji status drugih železnic; 
njune proge so ločene od železniških prog. 
Posebne določbe, ki se nanašajo na varnost železniškega 
prometa po Industrijskih tirih in po progah drugih železnic, so 
v III. poglavju predloga zakona. 

3. Ravni normativnega urejanja 

Varnost v železniškem prometu je v pozitivni pravni ureditvi 
normirana s pravnimi akti treh ravni pravne moči: zakoni, 
podzakonskimi (tehničnimi) predpisi ter splošnimi akti ozi- 
roma kolektivno pogodbo. Dobršen del podzakonskih predpi- 
sov, ki urejajo varnost železniškega prometa (vsi podzakonski 
predpisi iz 141. člena, ki so objavljeni v Službenih glasnikih 
ZJZ), je sprejet v okviru Skupnosti Jugoslovanskih železnic, ki 
je bila v skladu s prevladujočimi političnimi usmeritvami sta- 
rega sistema združenje organizacij združenega dela, ki oprav- 
ljajo prevoz potnikov in stvari v železniškem prometu. Kot 
takšna je uresničevala javna pooblastila, katerih uresničeva- 
nje je nadzoroval upravni organ nekdanje zveze, pristojen za 
promet in zveze. 
Pri sprejemanju, navedenih podzakonskih predpisov ni bilo 
upoštevano načelo zakonitosti; namreč, pretežni del splošnih 
aktov je bil sprejet brez neposredne zakonske podlage, poleg 
tega je bila snov nadalje urejana s podzakonskimi akti nižje 
pravne moči. Posledica navedene prakse sprejemanja podza- 
konskih predpisov je množica le-teh, navedenih v 141. in 142. 
členu predloga zakona. Vsi v 141. členu navedeni podzakon- 
ski akti se bodo uporabljali do sprejetja novih aktov, v skladu 
s poblastili, določenimi s predlogom zakona. 
Predlog zakona taksativno določa (načelo zakonitosti) sez- 
nam podzakonskih predpisov, s katerimi se ureja varnost 
železniškega prometa, ter pooblastilo za njihovo izdajo. Pre- 
težni del podzakonskih predpisov izda minister, pristojen za 
promet, bodisi sam bodisi v sodelovanju z ministrom, ki vodi 
pristojni resor. Podzakonske predpise, ki urejejo zdravstvena 
in Izobrazbena vprašanja, izdata ministra, pristojna za zdrav- 
stvo oziroma šolstvo in šport. Tehnične predpise za železni- 
ške proge in železniška vozila, s katerimi uredi posamezna 
vprašanja v zvezi z načrtovanjem, projektiranjem, graditvijo in 
vzdrževanjem železniških prog in železniških vozil izdaja 
minister, pristojen za promet. 
Zaradi tega je v primerjavi z Zakonom o temeljih varnosti 
v železniškem prometu obseg splošnih aktov, ki jih o varnosti 
železniškega prometa sprejema izvajalec, močno skrčen, in 
vsebuje le tiste splošne akte, ki so ob upoštevanju notranje 
posebnosti posameznega Izvajalca lahko različni, vendar 
vsklajeni s predlogom zakona. 
Ureditev dnevnega in tedenskega počitka, razporeditev 
v izmene železniških delavcev, ki neposredno sodelujejo pri 
opravljanju železniškega prometa, ter kršitve delovnih obvez- 
nosti, okoliščin in pogojev, pod katerimi se železniškim delav- 
cem za kršitev delovne obveznosti izreče eden izmed disci- 
plinskih ukrepov, postopek za izvajanje teh ukrepov ter pra- 
vice, obveznosti In odgovornosti organov, ki odločajo o disci- 
plinski odgovornosti železniških delavcev, se lahko določijo 
tudi s kolektivno pogodbo, ki mora biti v skladu s predlogom 
zakona. 
Odkazilo na ureditev s kolektivno pogodbo izhaja iz dejstva 
uveljavitve kolektivnih pogodb v pravnem redu Republike 
Slovenije kot Inštrumentov socialnega partnerstva ter obstoja 
Kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega prometa, 
s katero so že ureiena zadevna vprašanja. 
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Navedeni sistem podzakonske ureditve zagotavlja strokov- 
nost in neodvisnost normativnega postopka od poslovne poli- 
tike izvajalca železniških prometnih storitev, ki mu poslovanje 
ob tržnih zakonitostih narekuje pogled na problematiko var- 
nosti v železniškem prometu predvsem z gospodarskega vi- 
dika. 
S sprejetjem vseh podzakonskih aktov bo dana normativna 
podlaga za zagotavljanje varnosti v železniškem prometu 
izvajalcev in možnih uporabnikov železniških prog (infrastru- 

kutre); slednji jo bodo uporabljali na podlagi in v skladu z 10. 
členom Zakona o načinu upravljanja in financiranja prometa 
na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem 
preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice Ljub- 
ljana. Obsega teh uporabnikov trenutno ni mogoče napove- 
dati; odvisen bo od vsebine predpisa Vlade Republike Slove- 
nije o višini nadomestila za odplačno uporabo, načinu plačila 
in namenu nadomestila ter smeri in intenzitete gibanj sploš- 
nega gospodarskega razvoja Republike Slovenije. 

V. FINANČNE POSLEDICE 

V skladu z določbo prvega odstavka 131. člena predloga 
zakona je treba v štirih letih po njegovi uveljavitvi zgraditi kot 
izvennivojska obstoječa križanja železniških prog z avtoce- 
stami in magistralnimi cestami I. reda. 
V skladu z določbo drugega odstavka 131. člena predloga 
zakona je treba v šestih letih po njegovi uveljavitvi zgraditi kot 
izvennivojska obstoječa križanja železniških prog in cest, ki 
niso avtomobilske ceste ali magistralne ceste I. reda, po 
katerih je z dnem uveljavitve zakona promet motornih vozil 
zelo gost (več kot 7.000 vozil pldp) oziroma železniški promet 
po progi zelo pogosten (več kot 70 vlakov dnevno). 
V skladu z določbo tretjega odstavka 131. člena predloga 
zakona je treba v desetih letih po uveljavitvi predloga zakona 
urediti kot izvennivojska obstoječa križanja, ki izpolnjujejo 
pogoje iz tretjega odstavka 24. člena predloga zakona. 

V Republiki Sloveniji je 27 nivojskih križanj železniških prog 
z magistralnimi cestami in 58 nivojskih križanj železniških 
prog z regionalnimi cestami. 
Višina in dinamika potrebnih finančnih sredstev za uresniči- 
tev programa zavarovanja cestnih prehodov na magistralnih 
železniških progah sta prikazani v razpredelnici III: 

razpredelnica III 

obdobje stroški stroški stroški 
avtomatizacije gradnje izven gradnje 

cestnih nivojskih povezovalnih 
prehodov prehodov cest in poti 

231 
4 

I 1994-1995 
II 1996-2000 

1.000*) 799 
1.631 

Seštevek 1.000 2.430 235 
Skupni seštevek 3.665 

Financiranje gradnje, rekonstrukcije in vzdrževanja križanj 
železniških prog s cestami oziroma opreme cestnih prehodov 
ureja predlog zakona o državnih cestah, ki je v pripravljen za 
obravnavo na Vladi Republike Slovenije. 

Opremljanje z avtostop napravo železniških vozil, ki bodo kot 
vlečna vozila sodelovala v prometu po železniških progah 
z avtostop napravo, bo po določbi 139. člena predloga zakona 
trajalo do 31.12.1997 in bo zahtevalo približno 240.000.000,00 
SIT. 

VI. VIRI 

1. Bela knjiga (vključitev mednarodnega železniškega sistema 
v novo evropsko prometno politiko), UIC 25. 9. 1991 
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2. Statut Mednarodne železniške zveze, Generalna skup^ir 

Mednarodne železniške zveze, Pariz, 15. 2. 1993 

' 3. Predlog Nacionalnega programa razvoja slovenske žejj 
ške infrastrukture, Poročevalec Državnega zbora °eP 
Slovenije, št. 38/93 

4. Zakon o načinu financiranja in opravljanja P'° 
obstoječi železniški mreži ter lastninskem preoblikovani 
nega podjetja Slovenske železnice (Ur. I. RS, št. 71/9JI 

h 03^ 5. Allgemein Eisenbahngesetz (29. 3. 1951), Eisenbahn 
und Betriebsordnung (8. 5. 1967) 

6. Bundesgesetz uber die Schvveizerische Bundesba"11".^ 
6. 1944), Eisenbahngesetz (20. 12. 1958), Veordnung" 
Schvveizerische Bundesbahnen (29. 6. 1988), 

7. Zakon o temeljih varnosti v železniškem prometu 
SFRJ, št. 26/91) 

(Ur.1 

8. Zakon o ureditvi določenih vprašanj s področja^' 
železniškega prometa (Ur. I. SRS, št. 28/81, 36/81. 3W 

BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon ureja pogoje za varen, urejen in neovi''3"^^^^ 
promet (v nadaljnjem besedilu: varen železniški P^i^a)°P 
v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: repu0 

Ija po enotnem tehnično-tehnološkem procesu. 
kon""1 

• Pogoji za varen železniški promet, urejeni s tem za ^ 

1) pogoji, ki jih morajo izpolnjevati spodnji ®n t
Zsestavn' ^ 

prog, postroji, naprave, objekti in oprema kot s 
železniških prog; ^ 

2) pogoji, ki jih morajo izpolnjevati križanja železi' 
in cest; 

3) pogoji, ki jih morajo izpolnjevati železniška 
naprave in oprema na njih; 

4) prometna pravila; 

5) prometna signalizacija; 

6) strokovno izobraževanje in usposabljanje 
delavcev za'opravljanje varnega železniškega Pr 

vozi10 in 

eva,ii 

7) pogoji za pridobitev pravice voziti vlečno 
železniški promet; 

8) posebni zdravstveni pogoji, ki jih morajo 'Zpo'"AafijU 
niški delavci, ki neposredno sodelujejo pri op'a 

niškega prometa; '„■#! 
'"d- j $ 

9) sestava izmene, trajanje izmene in Prek'n''^n 
izmeno, trajanje vožnje vlečnega vozila, dne* 
počitek in razporeditev v izmene železniški" a pro neposredno;sodelujejo pri opravljanju železnis - 

10) notranji nadzor izvajalca železniških 
nadaljnjem besedilu: izvajalec) nad varnim ze 
metom; 

11) disciplinski ukrepi; 

12) posebni varnostni ukrepi; 

13) dolžnosti izvajalca ob izrednih dogodkih 
prometu; 

J 
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za§čita železniških prog in vozil; 
inSPekcija železniškega prometa. 

l£ipre'šnie9a odstavka veljajo za zagotavljanje varnega 
tirih i„ ke9a Prometa po železniških progah, po industrijskih n Po progah drugih železnic. 

p 2. člen 

PoCZni izrazi| uporabljeni v tem zakonu, imajo tale 

p.rornet i® s ,em zakonom urejen enoten tehnič- 
storitev

no ožki Proces Pri opravljanju železniških prometnih 

&«««. Prometne storitve so prevoz potnikov in stvari 
tve, |(j s"|em 'n mednarodnem železniškem prometu in stori- 0 neposredni pogoj za njihovo opravljanje; 

Vlada Rb6C i8- železniška organizacija ali pravna oseba, ki ji 
opravi ®Pup,ike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) za 
resa (j0ri r ,elezniSkih prometnih storitev zaradi javnega inte- ae" koncesijo v skladu z zakonom; 

rt.Ae'e*ni or9anizacija je javno podjetje v obliki delniške 
"8'annui,.za opravljanje železniških prometnih storitev ^ 1 vlada v skladu z zakonom; 

!trii°"rurtŽe'eznica 'e gospodarska družba za promet, indu- 
Panoge ??rstvo, gozdarstvo, turizem in druge gospodarske 1 Kl Po lastni progi prevaža potnike ali stvari; 

■ ®2niške proge so magistralne in druge proge; 

Vrn®dnaSrnH na železniška proga je proga, ki je uvrščena °cino železniško omrežje magistralnih prog; 
đru9a Joi 

r0đn° želo *niSka pr°9a i0 Proga, ki ni uvrščena v medna- ezniško omrežje magistralnih prog; 
'ndust ■■ 

Pr°ga dr[!l
Ski.tir 'e železniški tir, ki ni železniška proga ali 

> e?niško *e'®zn'cei n® glede na to ali je priključen na 
Potreh* ?ro9°'in se uporablja za prevoz potnikov ali stvari 

lastnika tega tira; 
> 

na tn "i?" že|eznice je proga v lasti druge železnice, ne o ali je priključena na železniško progo; 

si'0®6' na'1^3.proga z avt0St°P Opravo je proga oziroma del 
si^'h na v ri a" na katerem i® Pri uvoznih in izvoznih 

Snal'h n^SeAprome,nih mestih ter Pri prostornih in kritnih 
'2)i eS*ena progovna avtostop naprava; 
>epo^0,0bm°čie je zemljišče, na katerem so železniška 

ni *a bh, ' ; naprave in objekti, ki so neposredno name- 
ni Pravljanje,železniškega prometa; 

kota Sete i® vzdolžni nagib proge, ki se meri s tangen- 
14) y|ede na horizontalo, izražen v promilih; 

p^v°kotnpI?fi' Proge je omejen prostor v prečnem prerezu, 
9rs ^°tna n °a os tira' pri čemer I® os prostega profila 
iev °*i srnrtipremico' ki se dotika zgornjega roba tirnice in 

' °'1l®ktov i0 t'r3, v katerega ne smejo segati deli postro- |t. • signalov, kupi materiala ali drugi predmeti; 
na^|a 

p>kofiLni Profil je omejen prostor v prečnem prerezu, 
9ati Dr= na os *'r3, 9a z nobenim svojim delom ne sme ^ azno ali naloženo železniško vozilo; 

£3 tfr^90Vni r\ 
% ^ °d olj l Je Prostor na obeh straneh proge, razširjen 51 skrajnega tira zunaj naselja oziroma 6 m v na- 

V0 

v°"9. široJ?'5
p^09°vni pas je zemljiški pas na obeh straneh 

m, merjeno od osi skrajnih tirov; 

18) razdalja med tiri je razdalja med osmi tirov; 

19) cepna kretnica je kretnica, s katero se na odprti progi 
železniška proga cepi od železniške proge; 

20) priključna kretnica je kretnica, s katero se na odprti progi 
na železniško progo priključi industrijski tir ali proga druge 
železnice; 

21) največja dovoljena progovna hitrost je predpisana naj- 
večja hitrost po železniški progi ali po delih proge glede na 
tehnično stanje proge in železniških vozil ter na druge po- 
goje; 

22) prometna mesta so tehnično opremljena mesta na železni- 
ški progi, s katerih se ureja železniški promet (železniške 
postaje, izogibališča, prometna odpravništva, odjavnice, 
cepišča, mesta prehoda z dvotirne na enotirno progo); 

23) železniška postaja je prometno mesto, s katerega se ureja 
promet nasprotnih in zaporednih vlakov, vstopajo in izstopajo 
potniki in se nakladajo in razkladajo stvari; 

24) izogibališče je prometno mesto, s katerega se ureja pro- 
met nasprotnih in zaporednih vlakov, lahko pa tudi vstopajo 
in izstopajo potniki in se nakladajo in razkladajo stvari; 

25) postajališče je mesto na železniški progi, ki je namenjeno 
izključno za vstopanje in izstopanje potnikov v vlake za pre- 
voz potnikov; 

26) cestni prehod je mesto križanja železniške proge s cesto 
v istem nivoju; 

27) prehod za pešce je predpisano in po predpisih urejeno 
mesto za prehod pešcev čez železniško progo v istem nivoju; 

28) rekonstrukcija železniške proge, postroja, naprave in 
objekta na progi ter železniškega vozila je taka sprememba 
(predelava), s katero se spreminjajo njihove osnovne tehnične 
ali konstrukcijske značilnosti ali uporabne sposobnosti; 

29) elektrifikacija železniške proge je zgraditev električnega 
omrežja in naprav za dovajanje električne energije v vlečna 
vozila na električni pogon; 

30) kontaktni vodnik je del električnega omrežja, ki je v stiku 
z dvignjenim odjemnikom toka vlečnega vozila na električni 
pogon; 

31) sistem železniških zvez so telekomunikacijski objekti ozi- 
roma tehnična sredstva, ki se uporabljajo za prenos, oddajo 
ali sprejem sporočil v železniškem prometu; 

32) železniško vozilo je vozilo, ki je konstruirano za vožnjo po 
progi (lokomotive, motorni vozovi, potniški in tovorni vozovi 
ter vozila za posebne namene); 

33) vlečno vozilo je železniško vozilo z lastnim pogonom, ki je 
konstruirano in namenjeno za vleko železniških potniških in 
tovornih vozov (dizelske lokomotive, električne lokomotive, 
parne lokomotive, motorni vozovi in motorna vozila za 
posebne namene); 

34) železniški potniški in tovorni vozovi so železniška vozila 
brez lastnega pogona, namenjena za prevoz potnikov (potni- 
ški vozovi) oziroma za prevoz stvari (tovorni vozovi); 

35) motorni vozovi so železniška vozila z lastnim pogonom, 
namenjena za prevoz potnikov (elektromotorni vozovi, elek- 
tromotorne garniture, dizelski motorni vozovi, dizelske 
motorne garniture in tirni avtobusi); 

36) serijsko izdelovanje je izdelovanje železniških vozil, ki je 
v skladu z odobrenim prototipom železniškega vozila; 

37) profil vozila je omejen prostor v prečnem prerezu, pravo- 
kotnem na os tira, ki ga z nobenim svojim delom ne sme 
presegati prazno ali naloženo železniško vozilo; 
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38) masa vozila na dolžinski m je masa praznega ali masa 
naloženega železniškega vozila, deljena z dolžino vozila v m, 
merjeno od čela do čela nestisnjenih odbojnikov (odbojnih 
naprav) oziroma avtomatičnih spenjal; 

39) osna obremenitev je masa praznega ali masa naloženega 
železniškega vozila, deljena s številom osi na vozilu; 

40) vlak je po predpisih sestavljena in speta skupina železni- 
ških potniških in tovornih vozov z enim ali več vlečnimi vozili 
kakor tudi motorni voz ali več motornih vozov s priklopniki ali 
brez njih, lahko pa tudi samo vlečno vozilo; 

41) največja hitrost vlaka je predpisana največja hitrost vlaka 
po železniški progi ali po delu proge; 

42) dejanska zavorna masa vlaka je seštevek vseh zavornih 
mas železniških vozil, iz katerih je sestavljen vlak; 

43) budnostna naprava je naprava za samodejno ustavljanje 
vlaka ob nebudnosti ali nezmožnosti voznika vlečnega vozila 
za zanesljivo upravljanje vozila; 

44) registrirni merilnik hitrosti (tahograf) je naprava za regi- 
striranje hitrosti in prevožene poti ter drugih podatkov med 
vožnjo vlečnega vozila; 

45) avtostop naprava je naprava za samodejno ustavljanje 
vlaka pri signalu, ki kaže, da je nadaljnja vožnja prepovedana, 
oziroma za samodejni nadzor zmanjšanja največje hitrosti 
vlaka od signala, ki kaže, da je nadaljnja vožnja dovoljena 
z zmanjšano hitrostjo; 

46) prometna signalizacija so predpisane vidne in slišne 
oblike sredstev in naprav, s katerimi se pri opravljanju železni- 
škega prometa sporazumevajo železniški delavci medsebojno 
in z udeleženci v železniškem prometu; 

47) tehnična postaja je železniški objekt z ustreznimi postroji 
in napravami, v katerem se pripravljajo in vzdržujejo potniški 
in tovorni vozovi; 

48) depo za vlečna vozila je železniški objekt z ustreznimi 
postroji in napravami, v katerem se pripravljajo in vzdržujejo 
vlečna vozila; 

49) železniški delavci so osebe, ki so v delovnem razmerju 
z izvajalcem in sodelujejo pri opravljanju železniškega pro- 
meta; 

50) izredni dogodek v železniškem prometu je nesreča ali 
nezgoda; 

51) nesreča je izredni dogodek v železniškem prometu, v kate- 
rem je ena ali več oseb izgubilo življenje ali bilo huje poškodo- 
vanih ali je nastala precejšnja gmotna škoda ali večja prekini- 
tev v železniškem prometu. Nesreča je tudi vsako trčenje 
vlakov, nalet in iztirjenje vlaka ne glede na posledice; 

52) nezgoda je izredni dogodek v železniškem prometu, 
v katerem je bila ena ali več oseb lažje poškodovana ali je 
nastala manjša gmotna škoda ali manjša prekinitev železni- 
škega prometa ali je bil ogrožen ali oviran železniški promet; 

53) udeleženec v železniškem prometu je potnik ali oseba, ki 
pri opravljanju lastnih dejavnosti prihaja v neposredni stik 
z železniškim prometom; 

54) potnik je oseba, ki pogodbeno uporablja železniške pro- 
metne storitve potniškega prometa; 

55) upravljavec ceste je za državne ceste Republiška direkcija 
za ceste ali podjetje, ki ga je republika ustanovila za upravlja- 
nje določenih državnih cest, za občinske ceste lokalna samo- 
upravna skupnost in za nekategorizirane ceste lastnik ali od 
njega pooblaščena oseba. Za javno cesto, za katero je 
v skladu z zakonom sklenjena pogodba o koncesiji za izkoriš- 

čanje in vzdrževanje te ceste, je upravljavec ceste pravna ai 
fizična oseba, kateri je bila dodeljena koncesija; 

'56) cestno vozilo je vsako prevozno sredstvo, namenja110 za 

vožnjo po cesti. 

II. POGOJI ZA VAREN ŽELEZNIŠKI PROMET 

1. Železniške proge 

3. člen 

Železniško progo sestavljajo spodnji in zgornji ustroj P^. 
telekomunikacijski, signalnovarnostni, elektrovlečni i"i 
troenergetski postroji, naprave in objekti na progj. .op aPje 
proge, poslovne stavbe izvajalca z zemljiščem, ki )e ^ni 
namenjeno, progovni pas in zračni prostor nad Pr09° (#0 
12 m oziroma 14 m pri daljnovodih z napetostjo vec k 
kV, merjeno od zgornjega roba tirnice. 

4. člen 

ŽeJezniške proge se morajo projektirati, graditi in vz<3 oS|j 
tako, da ustrezajo prevozni in prepustni moči Pr09ejn|žins*' 

.vlakov, osni obremenitvi, masi železniških vozil na Ogo- 
m, zahtevam varnega železniškega prometa ter drug«J' rgn2j 
jem, ki jih za posamezno progo predpiše minister, PrlS's« 

.promet. Pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju P r0. 
morajo upoštevati tudi pogoji, določeni z obveznimi P .pi- 
čili Mednarodne železniške zveze, ki se nanašajo na P 
ranje, gradnjo in vzdrževanje železniških prog. 

Spodnji in zgornji ustroj proge, postroji, naprave in °hl\t;0 
progi se morajo projektirati in graditi v skladu s te stroje- 
predpisi in standardi, ki se nanašajo na Pr°9e' 
naprave in objekte na progi, tako da je zagotovljena 
-tehnološka enotnost v železniškem prometu. 

_ ses«1^ 
Postroji, naprave in oprema, ki so sestavni del prog. atesi 
vgraditi v proge in vključiti v promet, le če je zanje izo 
o usklajenosti. 

testi'8" Pogoje za vgradnjo in začasno obratovanje nea 
postrojev, naprav in opreme proge določi za Posal!jnistr(,,,, 

mere minister, pristojen za promet, v soglasju z m 
pristojnim za znanost. 

5 člen 
us'r 

Pred tehničnim pregledom spodnjega in zgornjega 
proge, postrojev, naprav in objektov na progi ore$"- 

Kis 
proge, postrojev, naprav in ODjeKtov na progi oc.. ~ Dte 
viti preizkušhja in poskusno obratovanje. Pogoji za h 
njo in poskusno obratovanje se določijo s predpis 
izda minister, pristojen za promet. 

e.č|en ^ 

Spodnji in zgornji ustroj proge, postroji, naprave in' °0rri?S 
progi se smejo izročiti v železniški promet br«' „pinj"1 

potem, ko se s tehničnim pregledom ugotovi, cla
aa o('s'V 

pogoje, predpisane s tehničnimi predpisi iz drLJ9® 
4. člena tega zakona, in da je zagotovljena tehnicn 
ška enotnost. 

Afl za 
Tehnični pregled iz prejšnjega odstavka je obyeZ® r0je ? p 
grajene in rekonstruirane spodnje in zgornje u 50i K < 
postroje, naprave in objekte na progi, opravi P ^ ce\o 
končana njihova graditev oziroma rekonstrukcil 
faza, v kateri se lahko vključijo v promet. 

1&. 

1*1". 
Spodnji in zgornji ustroj proge, postroje, naprave 
prvega odstavka tega člena tehnično preg|e ( 
upravni organ, ki je izdal dovoljenje za njihovo 9 
roma rekonstrukcijo. 
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7. člen 

feniŠke pro9e. ki so zgrajene ali rekonstruirane po uvelja- ,e9a zakona, morajo izpolnjevati tele pogoje: 

Jnjjar^ *'ra med notranjima robovoma tirničnih glav mora in n 
1 435 mm, pri čemer ne sme biti manjša kot 1.430 mm 

»ecja kot 1.470 mm, vključno z razširitvijo tira v krivini; 
2) 
rnora?ner 'dl<a na 9lavnem prevoznem tiru na odprti progi 
5oom 7Sati najmanj 300 m, na železniški postaji pa najmanj 
in Qd 'fUnanja tirnica mora biti v odvisnosti od polmera loka 
ne ujr?Jveći® dovoljene progovne hitrosti nadvišana, vendar ,ec kot 150 mm; 

iSg* na9'b nivelete na odprti progi je lahko največ 25 

<) 
- n»i?..K

nivelete na postaji je lahko: če je postaja v premi 
' 1 promile, če je 
°d polmera loka; °dvisno Pr?mile. Če je v krivini - pa največ 2,5 promila, 

5) 
'fcdalj H^fa|ia med tiri na postaji mora biti najmanj 4,75 m, U3I 3 m a —   .■.v.v. ...-j.j .,.w 
"t, mer| 

d ,iri' med katerimi so peroni, visoki najmanj 0,5 leno od zgornjega roba tirnice, pa najmanj 6 m; 

r,?.?alia med tiri na odprti progi pri dvotirnih in vzporednih Pr°gah ^ora biti najmanj 4 m; 

Pron menitev 'n masa vozila na dolžinski m magistral- 
ni, drunihT10ra,a biti najmanj 225 kN na os in 8 t na dolžinski 

M n prog pa igg kN na os in 6,4 t na dolžinski m. 
e*niSko 

*a °dDrt pro9® morajo izpolnjevati pogoje prostega profila °dviSr,o Pro90, za mostove, za predore in za postaje, 
5PredDjs 

,e9a, ali je proga elektrificirana ali ne, določene M s°m, ki ga izda minister, pristojen za promet. 

, 8. člen 
i e'niškfi 

9osDnHPro9e so 9lede na namen proge in obseg prometa Qarski pomen magistralne in druge. 
■ e90rj2a p|s°m via^g'3, klasifikacija in oznake prog se določijo s pred- 

f>. napriT0/"3.0 spodnjem in zgornjem ustroju proge, postro- 
r"iifcne 

in objektih na progi voditi evidenco in druge 
^'orrieta s<? pomembni za varnost železniškega 

pr°met adu s predpisom, ki ga izda minister, pristojen 

Od, 
9. člen 

') 

5no Od s,aje jn . nalvečje hitrosti vlakov morajo biti železniške 
"'avami ■ IZo9ibališča opremljene s signalnovarnostnimi ni ln Postroji takole: 

hitrost vlaka nad 50 km/h čez kretniško 
sin hit 9ih železniških progah oziroma ne glede na 
v "ali, kj °st vlaka po magistralnih progah - z uvoznimi 
sin n'4ni .Preds'9nalizirani. Uvozni signali morajo biti 
t? li2iraio ■ nosti od le9e kre,nic na vozni poti, tako da 

'"SniSai ' al' i® vožnjo dovoljeno nadaljevati z največjo ali 
j) 15an° hitrostjo; 

fenifc0 hitrost vlaka nad 100 km/h z uvoznimi in 

as | ®|gnalj, ki so predsignalizirani in so od vozne poti it, ,°ljuje n-rt' ■' ovisnosti, da se lahko postavijo v lego, ki 
"rti '6 Prn vožni°' 'e I® poprej zavarovana vozna pot 
PrQ

s,°rneqa a.v smeri vožnje vlaka prosta do naslednjega 
V^hih ni "voznega signala. Izvozni signali sosednjih 
ve'?n0stj ^0st na enotirni progi morajo biti v takšni tehnični 

3rWi n Se lahko postavijo v lego, ki dovoljuje vožnjo le • "vozni in izvozni signali na železniških postajah 

ter prostorni in kritni signali morajo biti opremljeni s pro- 
govno avtostop napravo. 

Magistralne železniške proge, po katerih je največja dovo- 
ljena progovna hitrost nad 100 km/h, morajo biti opremljene 
z napravami za vzpostavljanje radijske zveze med osebjem 
vlečnega vozila in centrom za upravljanje železniškega pro- 
meta. 

Če se železniška proga cepi od železniške proge z avtostop 
napravo, morajo biti signali in predsignali na cepišču oprem- 
ljeni s progovno avtostop napravo ali s ščitno kretnico na 
vozni poti. 

10. člen 

Železniška proga se cepi od železniške proge na železniški 
postaji. Izjemoma se lahko cepi na odprti progi ob tehle 
pogojih: 

1) cepna kretnica mora biti izvedena s ščitnim tirom, zavaro- 
vana s signalom, ki je predsignaliziran, in nadzorovana 
s sosednjega zasedenega prometnega mesta na progi; 

2) signal mora biti v odvisnosti od lege cepne kretnice. 

11. člen 

Križanja železniških prog in križanja železniških prog z indu- 
strijskimi tiri ter s progami drugih železnic morajo biti izvenni- 
vojska. 

12. člen 

Skupni most za železniško progo in cesto sme biti zgrajen na 
istih stebrih ali s skupno konstrukcijo, če sta proga in vozišče 
ceste popolnoma ločena z varnostno ograjo. 

13. člen 

V progovnem pasu se smejo graditi le železniški objekti, 
postroji, napeljave in naprave. 

Ne glede na prejšnji odstavek se smejo v soglasju z mini- 
strom, pristojnim za promet, v progovnem pasu graditi objekti 
in postroji drugih organizacij, namenjeni za nakladanje in 
razkladanje stvari, ki se prevažajo po železnici. 

Graditev gradbenih objektov, drugih objektov, postavljanje 
postrojev, napeljav in naprav ter saditev drevja v varovalnem 
progovnem pasu so dovoljeni v soglasju z ministrom, pristoj- 
nim za promet, po pogojih in ob ukrepih, ki zagotavljajo 
varnost oseb in premoženja. 

Pogoji iz prejšnjega odstavka se določijo s predpisom, ki ga 
izda minister, pristojen za promet. 

14. člen 

Na odsekih, kjer poteka železniška proga skozi požarno ogro- 
ženo območje, je izvajalec dolžan na železniških vozilih 
z odprtim kuriščem izvajati protipožarne ukrepe. 

Lastnik zemljišča na požarno ogroženem območju je dolžan 
v varovalnem progovnem pasu, izvajalec pa v progovnem 
pasu ravnati v skladu s predpisom o varstvu pred požarom, 
zamakanjem in poplavo v varovalnem progovnem pasu. 

Predpis iz prejšnjega odstavka izda minister, pristojen za 
promet, v sodelovanju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo in 
gozdarstvo, ter ministrom, pristojnim za okolje in prostor. 

17 poročevalec, št. 
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15. člen 

Razdalja med železniško progo in cesto mora biti tolikšna, da 
je med njima mogoče postaviti vse naprave in postroje, 
potrebne za opravljanje prometa na progi in cesti, znašati pa 
mora najmanj 8 m, merjeno od osi skrajnega tira do najbližje 
točke cestišča ceste. 

Na hribovitih in težkih terenih, v soteskah in na drugih podob- 
nih konfiguracijah terena sme biti razdalja med progo in 
cesto, ki ni avtocesta, tudi manjša od 8 m; pogoj pa je, da se 
njuna prosta profila ne dotikata in da je med njima mogoče 
postaviti naprave in postroje, ki so nujni za varen železniški 
promet, pri čemer mora biti proga najmanj 1 m nad niveleto 
ceste. 

16. člen 

Sistem železniških zvez se mora graditi in vzdrževati tako, da 
je glede delovanja in uporabe enotna tehnično-tehnološka 
celota, ki zagotavlja varen železniški promet. 

Pogoji za graditev in vzdrževanje sistema železniških zvez se 
odvisno od kategorizacije in klasifikacije železniške proge 
določijo s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za promet. 

vlakov (70 dnevno) morajo biti dostopi do vlakov izvei 
tako, da potniki ne hodijo čez tire (izvennivojski prehodi, c 
peroni idr.). 

Postajališča na dvotirnih progah morajo imeti perone, 
zane s prehodi pod progo ali nad njo, ali perone z Ao"0° A 28 
potmi za usmerjanje potnikov na cestni prehod ali preno 

pešce ali morajo biti zavarovana s signali. 

Postajališča na dvotirnih progah, razen postajališč z otočni"1 

peroni, morajo imeti med tiri ograjo. 

21. člen 

Spodnji in zgornji ustroj proge, postroji, naprave in 
progi se morajo vzdrževati v stanju, ki zagotavlja vare"sno 
niški promet, in morajo biti redno nadzorovani in od n 
pregledani v skladu s predpisom, ki ga izda minister, P' 
za promet. m 

Izvajalec in organizacije, ki vzdržujejo, nadzirajo in Pr®^|n 
jejo spodnje in zgornje ustroje prog, postroje, nap y. 
objekte na progah, morajo izpolnjevati pogoje, ki jin za 
Ijanje teh del predpiše minister, pristojen za promet- 

17. člen 

Za elektrifikacijo železniških prog se uporablja enosmerni 
sistem napetosti 3 kV. Odstopanja dovoljuje minister, pristo- 
jen za promet, če elektrifikacija proge z enosmernim siste- 
mom poteka do prve železniške postaje na železniški progi 
države, ki meji z republiko, če je vzajemnost z enofaznima 
sistemoma 25 kV, 50 Hz in 15 kV, 16 2/3 H z. 

18. člen 

Na mestih, na katerih so postavljene naprave električnega 
omrežja, ki so pod napetostjo, in obstaja nevarnost za življe- 
nje oseb, je treba izvesti varstvene ukrepe v skladu s predpi- 
som, ki ga izda minister, pristojen za promet. 

Na telekomunikacijskih in signalnovarnostnih postrojih in 
napravah ali na delih teh postrojev ali naprav, ki so v nepo- 
sredni bližini električnega omrežja, morajo biti izvedeni 
ukrepi za varstvo pred škodljivimi (nevarnimi in motilnimi) 
električnimi vplivi v skladu s predpisom, ki ga izda minister, 
pristojen za promet. 

19. člen 

Kontaktni vodnik enosmernega sistema napetosti 3 kV mora 
biti postavljen v višini najmanj 5,35 m nad cestnim prehodom, 
kontaktna vodnika enofaznih sistemov 25 kV, 50 Hz in 15 kV, 
16 2/3 Hz pa v višini najmanj 5,5 m, merjeno od zgornjega roba 
tirnice. Z obeh strani cestnega prehoda morajo biti zaščitni 
višinski profili na razdalji najmanj 8 m od najbližje tirnice, 
merjeno po cestni osi, v višini najmanj 4,5 m nad voziščem 
ceste. 

zakon" d« 

ur eo 

22. člen 

Za rekonstrukcijo železniških prog se po tem 
štejejo: 

1) zamenjava in obnova elementov zgornjega ustro)3 

2) dela pri spodnjem ustroju proge (odvodnjavanje, 
in sanacija); 

3) zamenjava in obnova z enakim ali drugim 
prepustih do 5 m dolžine, če se s tem ne spremeni o 

4) zamenjava elementov signalnovarnostnih postrojev. 
rav # 

5) zamenjava in dopolnitev elementov stabilnih n F 
električno vleko kakor tudi drugih električnih naprav 
nitev naprav za dizelsko vleko; ^ 

6) popravilo oziroma redno vzdrževanje poslopij. skate^Kti 
ne spreminjajo konstrukcija, namen in zunanji vide 
ter se ne poslabšajo razmere za varstvo okolja. 

hiti izd®"«« Za opravljanje del iz prejšnjega odstavka mora u. tojpin" 
tehnična dokumentacija v soglasju z ministrom, Prls 

promet. 

1.1 Križanja železniških prog in cest 

23. člen 

Železniška proga naj se križa s cesto izvennivojsko. ^ 
zom ali podvozom, ali v istem nivoju s cestnim Pre 

20. člen 

Prometna mesta morajo imeti prostore, naprave in opremo, ki 
omogočajo upravljanje varnega železniškega prometa, 
v skladu s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za promet. 

Prostori in mesta za sprejemanje, zadrževanje in odpravljanje 
potnikov, prtljage in pošiljk v prometu morajo biti razsvetljeni 
in imeti naprave, postroje in opremo, potrebne za varnost 
potnikov in za varno delo. 

Na železniških postajah in postajališčih na dvotirnih železni- 
ških progah i veliko pogostostjo potnikov (500 dnevno) in 

poročevalec, it. ;£J? 

1> 

24. člen j 
ceS\°l 

Križanje železniške proge z avtocesto in magistra'"0 

reda mora biti izvennivojsko. |, 
i nacff'j 

Križanje proge s cesto, ki ni avtocesta ali magistra njn ^ 
reda, ne sme biti v istem nivoju, če je promet moi .e|0zP' 
po cesti zelo gost (več kot 7.000 vozil pldp) ali če I dnevflw' 
promet po progi zelo pogosten (več kot 70 vlakov 

Križanje proge s cesto med uvoznimi in izvoznim' 'cr 

železniške postaje mora biti izvennivojsko. 
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25. člen 

r°iSjz,dru9ega odstavka 24. člena tega zakona ugotavlja 
siji Jo . '° imenuje minister, pristojen za promet. V komi- 
iljpektn ^iti predstavniki Republiškega prometnega 
ljavCa c°r^,a: organa za notranje zadeve, izvajalca, uprav- es'e in lokalne samoupravne skupnosti. 

«5R»' u9°tovitve komisije minister, pristojen za promet, 
hoda. naCinu križanja oziroma načinu zavarovanja pre- 

niln?odst^r'?an'a železniške proge s cesto v skladu s prejš- 'avkom izvedeta izvajalec in upravljavec ceste. 

26. člen 
® S6 k 

zaradj l !3 železniška proga in cesta, razen državne ceste, 
okalne s nove proge ali na zahtevo zainteresirane 

graditarn0UPravne skupnosti ali organizacije, krije stroške 
s'r°ške z nadvoza. podvoza oziroma cestnega prehoda in 
'katerim? ureditev in postavitev naprav ter druge stroške, 
Prehod ' Se za9otavlja varen in neoviran promet na cestnem 
%nje' lnvesli,or nove proge oziroma tisti, ki je zahteval 

j 27. člen 
te'ia Želez n-«0 'zveden° ,ak°. da je zgrajen podvoz za cesto, 
59pravami ka pro9a nad podvozom z vsemi napeljavami in 

''s takZa pro9ovni objekt, ki ga vzdržuje izvajalec, 
kravami <a podvoza skupaj z morebitnimi napeljavami in 
"S|Doten0 i 'razsvet,iava. drenaža idr.), ki so potrebne za n varno uporabo ceste, pa je sestavni del ceste. 73 

I?'i® žgrafi1'? izveden° tako, da je zgrajen nadvoz za cesto, 
*Saj ' nadvoz za cestni objekt. Proga pod nadvozom 
j tr©bne 7

rn°rebitnimi napeljavami in napravami, ki so 
9'e*nij<kiil.nier»° pravilno in varno uporabo, pa velja za °ojekt, ki ga vzdržuje izvajalec. 

u 28. člen rfftL 

to5,n'h Dre h* h V0Z'' Cez železniško progo je dovoljen le na 
n'h DroK prehod oseb čez progo pa je dovoljen na ^'enodih in prehodih za pešce. 

*iSke,Comehodih in Prehodih za pešce imajo vlaki v želez- metu prednost pred cestnimi vozili in pešci. 

29. člen 

Sofe morajo biti zaradi varnosti prometa zavarovani 
inrlo v "J1 ali polzapornicami oziroma prometno signali- 

'"iitii n S predP'si; prehodi za pešce pa s svetlobnimi 
S aPravami v skladu s predpisi. 

, kje bodo cestni prehodi, vrste prometa ter 
!ty)i^. se Hi' za zagotovitev varnega prometa na cestnih 
t>f(vs,osti » | ii° odvisno od gostote cestnega prometa in 
IjjJ«. najvn*■ ezniške9a prometa, preglednosti železniške 
60r. °«8tne ki dovo|iene progovne hitrosti in največje dovo- 
\ "tone,,. osti ,er od drugih krajevnih razmer, ki so 
"otf'^'stojen varnost prometa, s predpisom, ki ga izda mini- 

'e Zade 23 prometi v soglasju z ministrom, pristojnim za 

ta 30. člen 
V c in 

«rfvl'avec ceste morata cestne prehode vzdrže- 
ter ® ern zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi 

®'a. predpisi, ki urejajo ceste in varnost cestnega 

k 

31. člen 

Cestni prehodi, čez katere se lahko s cestnimi vozili opravljajo 
izredni prevozi, se določijo s predpisom iz drugega odstavka 
29. člena tega zakona. 

Če skupna masa, osna obremenitev ali višina cestnega vozila 
presegajo dopustna odstopanja na cestnih prehodih, mora 
predlagatelj izrednega prevoza pridobiti soglasje izvajalca in 
ga priložiti vlogi za izdajo dovoljenja. 

32. člen 

Število cestnih prehodov se mora omejiti na najnujnejši 
obseg, in sicer tako da se dve ali več cest usmeri na skupni 
cestni prehod. 

Minister, pristojen za promet, lahko zaradi ogrožene varnosti 
železniškega ali cestnega prometa (pogosti izredni dogodki 
v železniškem prometu oziroma prometne nezgode) prepove 
uporabo obstoječega cestnega prehoda, če je v bližini (2.000 
m) zagotovljen ustrezen cestni prehod. 

33. člen 

Upravljavec ceste mora zagotoviti zadostno preglednost 
s ceste na železniško progo (pregledni trikotnik), tako da 
lahko udeleženci v prometu ob potrebni pazljivosti varno in 
neovirano prehajajo čez cestni prehod. 

V bližini cestnega prehoda ob progi ni dovoljeno graditi 
objektov, razen objektov, ki so namenjeni upravljanju in var- 
nosti železniškega prometa, ter saditi drevja, visokega rastli- 
nja ali storiti česa drugega, kar preprečuje ali zmanjšuje 
preglednost na progo s ceste. 

34. člen 

Če je treba spremeniti način zavarovanja na cestnem pre- 
hodu, ki ni na državni cesti, zaradi sprememb, nastalih v zvezi 
z gradnjo, rekonstrukcijo ali drugimi deli na cesti, s prekate- 
gorizacijo ceste in spremembo prometnega režima, krije stro- 
ške takega zavarovanja upravljavec ceste. 

35. člen 

Zgrajeni cestni prehod se šteje za sestavni del železniške 
proge z obeh strani tira v širino 3 m, merjeno od osi tira. 

Izvajalec vzdržuje dele cestnega prehoda iz prejšnjega 
odstavka in zagotavlja varen železniški promet na cestnem 
prehodu. Vozišče na cestnem prehodu vzdržuje tako, da je 
omogočen varen in neoviran cestni promet. 

Druge dele ceste z obeh strani prehoda vzdržuje upravljavec 
ceste tako, da je po progi, čez katero pelje cestni prehod, 
omogočen varen železniški promet. 

36. člen 

Sredstva za vzdrževanje cestnega prehoda in varen železniški 
in cestni promet na cestnem prehodu zagotavljajo: 

1) za vzdrževanje spodnjega in zgornjega ustroja proge na 
cestnem prehodu - izvajalec; 

2) za vzdrževanje vozišča na cestnem prehodu ter prometne 
signalizacije, ki opozarja udeležence v cestnem prometu na 
cestni prehod - upravljavec ceste; 

3) sredstva za vzdrževanje naprav za zavarovanje prometa na 
cestnem prehodu v skladu s 30. členom tega zakona - v ena- 
kih delih izvajalec in upravljavec ceste. 

poročevalec, št. 2?/ 
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Izvajalec krije vse stroške, ki jih imajo prometna mesta v zvezi 
z zagotovitvijo varnega železniškega prometa na cestnem 
prehodu. 

2. Železniška vozila 

37. člen 

Železniška vozila ter naprave in oprema, ki se vgrajujejo v ta 
vozila, morajo izpolnjevati pogoje, predpisane s tem zako- 
nom, podzakonskimi predpisi ter tehničnimi predpisi in stan- 
dardi. 

Naprave in oprema se lahko vgrajujejo v železniška vozila, le 
če je zanje izdan atest o usklajenosti. 

Železniška vozila, ki so namenjena za mednarodni železniški 
promet, morajo izpolnjevati tudi pogoje, določene z obvez- 
nimi priporočili Mednarodne železniške zveze, ki se nanašajo 
na železniška vozila ter naprave in opremo. 

38. člen 

Železniško vozilo mora biti tehnično pregledano pred izroči- 
tvijo v železniški promet. 

Na tehničnem pregledu se ugotovi, ali ima železniško vozilo, 
ki se izdeluje serijsko ali posamično ali se rekonstruira ali 
uvaža: 

1) naprave za vožnjo vozila; 

2) naprave za ustavljanje vozila; 

3) naprave za dajanje svetlobnih in zvočnih signalov; 

4) naprave za osvetljevanje železniške proge in vozil; 

5) predpisano opremo 
ter ali so naprave in oprema brezhibne In ali vozilo izpolnjuje 
pogoje za opravljanje varnega železniškega prometa ter 
pogoje glede tehnično-tehnološke enotnosti na železnici, 
določene s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za 
promet. 

Tehnični pregled opravljajo organizacije, ki jih pooblasti mini- 
ster, pristojen za promet. 

Varianta: 

Tehnični pregled opravlja Izvajalec oziroma druge organiza- 
cije, ki jih določi minister, pristojen za promet. 

O ugotovljeni tehnični brezhibnosti pregledanega železni- 
škega vozila v skladu s tem zakonom se izda potrdilo. 

39. člen 

Železniška vozila, ki so tehnično pregledana in prevzeta, 
morajo biti vpisana v evidenco železniških vozil, ki vsebuje 
vrsto, serijo, nosilnost, leto izdelave, evidenčno številko in 
druge tehnične podatke, odvisno od vrste vozila. 

Evidenco in druge tehnične podatke o železniških vozilih, ki 
so pomembni za varen železniški promet vodi izvajalec, 
v skladu s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za promet. 

40. člen 

Železniška vozila, ki se izdelujejo oziroma kupujejo, morajo 
glede konstrukcijskih in uporabnih lastnosti vozil ter naprav 
in opreme lat sestavnih delov teh vozil (tehnični pogoji) 
ustrezati poMem, predpisanim s tem zakonom, tehničnim 
predpisom trr ttandardom za prototip železniškega vozila ter 
obveznirrft priporočili Mednarodne železniške zveze. 

poročevalec, it. 

2J> 

Tehnični pogoji, ki jih mora izpolnjevati prototip železniISkflfl 
vozila, ter način in postopek za odobritev prototipa zew 
škega vozila se določijo s predpisom, ki ga izda mini« zj 
pristojen za promet, v soglasju z ministrom, pristojnim 
znanost. 

Prototip železniškega vozila in investicijsko-tehnlćna doW 
mentacija za rekonstrukcijo vozila morata biti odoo 
Dovoljenje za prototip železniškega vozila In inv03tiicj 
tehnično dokumentacijo vozila, na podlagi katerih se . 
serijsko ali posamično izdelovala železniška vozila, Iz"8 

ster, pristojen za promet. 

Železniška vozila, ki se izročijo v promet, morajo ustref 
odobrenemu prototipu. 

41. člen 

Železniška vozila, prazna ali naložena, morajo pri m 
železniških progah glede profilov vozil, osne obremen ^ 
mase na dolžinski m izpolnjevati pogoje, določene 
zakonom. 

Železniška vozila, ki ne izpolnjujejo pogojev, določen'^ s 0je, 
zakonom, smejo voziti po progah, če izpolnjujejo p f0. 
določene s predpisom, ki ga izda minister, pristojen 
met, ter dobijo dovoljenje izvajalca. 

42. člen 

Železniška vozila, ki so v lasti železniške uprave drus9^.^, 
smejo voziti po železniških progah, če izpolnjujejo v ^ 
določene s tem zakonom in obveznimi priporočil' z||a. 
rodne železniške zveze, ki se nanašajo na železniška 

Vozila Iz prvega odstavka tega člena, ki ne izpolnjujejo P^. vozna iz prvega oasiavita lega ciena, ki ne izpuH.j-,--..j 
jev, določenih s tem zakonom in obveznimi prip°r0C 0ggH 
narodne železniške zveze, smejo izjemoma voziti P^geJ' 
če izpolnjujejo pogoje, določene s predpisom « ° \pt 
odstavka 41. člena tega zakona, ter dobijo dovolj 
jalca. 

43. član 

Če vozijo po železniških progah železniška vozi a ,ifljo*J 
industrijskih tirov ali drugih železnic ali organizacij, regieo' 
ta vozila glede tehnične dokumentacije, tehničnega P 
in izročitve v železniški promet določbe tega zakona- 

44. člen 
,vli' 

Železniška vozila se morajo vzdrževati v stanju, ki zafl0 

varen železniški promet. ^ 

Železniška vozila v železniškem prom&tu morajo 'j 
nadzorovana ter občasno pregledana, da bi se Pf® n]u'' 
Imajo predpisane naprave In opremo v brezhibnem j#l< 
ali Izpolnjujejo tudi druge pogoje, pomembne za va 
nlški promet. j 

i poj i! 
Način vzdrževanja, občasni pregledi in drURn jel'L, 
pomembni za sodelovanje železniških vozil v varn. „iin"' 
škem prometu, se določijo s predpisom, ki ga izaa 

pristojen za promet. 

naprayal .mi' 
45. član 

Železniška vozila morajo biti opremljena z 
samodejno zaviranje. 

Z napravami za ročno zaviranje (ročnimi zavorami)"'* vi* 
opremljeni potniški vozovi, s pritrdilnimi zavoram 
vozila. 
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IjMlJ IJJ zavorami ali pritrdilnimi zavorami mora biti oprem- 
llivlln t do'oćeno Število tovornih vozov glede na celotno 
Cslotn , ornih vozov v voznem parku Izvajalca in glede na 0 s«evllo tovornih vozov v vlaku. 

!t2 za število tovornih vozov, ki morajo biti v voznem parku 
rjJ 'ca opremljeni z ročnimi zavorami ali pritrdilnimi zavo- 
Joio*||° se9u' pomembnem za varen železniški promet, se 

1° s Predpisom, ki ga izda minister, pristojen za promet. 

fi^ve, potniški in motorni vozovi morajo biti opremljeni 
Vami za hitro zaviranje ob nevarnosti. 

zaviranje ob nevarnosti, s katerimi so oprem- 
ln motorni vozovi, morajo biti dostopne pot- 

46.člen ||Ul 
n#Pr«VoVOZ"a v prometu po železniških progah z avtostop Morajo biti opremljena z avtostop napravo. 
V||(. 
"op nan?Z"a' kl niso opremljena z brezhibno delujočo avto- 
hton0, srT|ejo voziti po železniških progah z avtostop v Posameznih izjemnih primerih: 

V'aka z železniške proge brez avtostop naprave na j 0 Progo z avtostop napravo; 

po železniški progi z avtostop napravo kot 

^i^rn'8*58 do prve železniške postaje ali izogibališča, na 
"'Pravo _ °*na zamenjava vlečnega vozila, če se je avtostop 
, a Pokvarila med vožnjo; 
% 

S 

:°P napravi? vozila v depo za vlečna vozila na popravilo 

* teh' 
P'«dpis varnega železniškega prometa, določenimi 

V|»j k' 93 izda minister' pristojen za promet. 

!!'Ve4ia <£i'a v Pr°metu po magistralnih progah, na katerih je "'»itiljg °Vo|iena progovna hitrost nad 100 km/h, morajo biti 
lk b|srn V| *naPravami za vzpostavljanje radijske zveze med 

®a Prometa808 vozila in cen,rom za upravljanje železni- 
V)|j_ 

m°rajo biti opremljena z napravami za dajanje 
""borom zvotnih signalov, registrirnim merilnikom hitro- m za prvo p0moc jn gasilnimi aparati. 

'^8 lok« li* uomotlve, električne lokomotive in motorni vozovi 

konskimi predpisi, tehničnimi predpisi in standardi ter sploš- 
nimi akti. 

Odvisno od tehnične opremljenosti proge se: 

1) način organizacije in opravljanja železniškega prometa, 

2) sestava vlakov in razporeditev železniških vozil v vlakih, 

3) način zaviranja vlakov 
določijo s predpisi, ki jih izda minister, pristojen za promet. 

50. člen 

Promet vlakov za prevoz potnikov in vlakov za prevoz stvari 
•(tovornih vlakov) poteka po vnaprej določenem voznem redu. 
Vozni red, ki se nanaša na redni promet vlakov za prevoz 
potnikov, mora biti javno objavljen najmanj 15 dni pred nje- 
govo uveljavitvijo. 

Izvajalec se mora ravnati po vnaprej določenem voznem redu. 

51. član 

Vlak mora biti med vožnjo po železniški progi zaseden s pred- 
pisanim številom železniških delavcev, ki imajo strokovno 
izobrazbo in so strokovno usposobljeni, odvisno od vrste 
vlaka, dolžine vlaka, vrste vlečnega vozila ter opremljenosti 
proge in železniških vozil s slgnalnovarnostnimi in telekomu- 
nikacijskimi napravami. 

Predpis iz prejšnjega odstavka Izda minister, pristojen za 
promet. 

52. člen 

Vlaki se zavirajo s samodejno zavoro, ki se krmili iz vlečnega 
vozila In deluje samodejno, kadar se vlak pretrga. 

Vlak se sme zavirati z ročnimi zavorami, če se nenadoma 
pokvari samodejna zavora in v primerih, določenih s predpi- 
som iz 3. točke drugega odstavka 49. člena tega zakona. 

53. člen 

Sestava vlaka in razporeditev železniških vozil v vlaku morata 
zagotavljati učinkovito zaviranje in varno vožnjo po določe- 
nem voznem redu. 

"•lobi,. 
opremljeni z budnostno napravo impulznega tipa. v v,ak se smo "vrstiti vozilo: 

47. član 

i elnk morai° opremljeni z napravami za ogreva- 
^Srril riino razsvetljavo, s sanitarno-higienskimi Plavalnimi aparati in prirejeni za varno prehajanje 

V. 48. člen 
C'Uh jBl 

fZniSkih voz"' ki utegnejo priti v stik z električno 
% v®rnn sprav,,i v nevarnost življenje oseb, je treba 

V Dru?,r,e ukrepe v skladu s predpisom, ki ga Izda 
U stojen za promet. 

Pravila 

iS 
49. član 

(ehno?™01 80 organizira in opravlja po enotnem teh- D|oškem procesu v skladu s tem zakonom, podza- 

1) ki ustreza predpisanim pogojem, tehničnim normativom In 
standardom za vozilo; 

2) ki je sposobno za železniški promet; 

3) ki je v mejah profila vozila; 

4) ki ne presega osne obremenitve ali mase vozila na dolžinski 
m, določene za železniške proge, po katerih bo vozil vlak. 

Če prazno ali naloženo vozilo presega meje profila vozila ali 
osno obremenitev ali maso vozila na dolžinski m prog, po 
katerih bo vozilo, se glede uvrščanja tega vozila v vlak upo- 
rabljajo določbe drugega odstavka 41. člena tega zakona. 

54. član 

Tovorni vozovi, naloženi z nevarnimi snovmi, morajo biti 
označeni v skladu z zakonom. Nevarne snovi se v železniškem 
prometu prevažajo v skladu s predpisi o prevozu nevarnih 
snovi. 
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55. člen 

Največja hitrost vlaka mora ustrezati tehničnim pogojem 
železniške proge in železniških vozil, iz katerih je sestavljen 
vlak, dejanski zavorni masi vlaka in sestavi vlaka. Največja 
hitrost vlaka ne sme biti presežena. 

Največja hitrost vlaka po železniški progi ne sme biti večja od 
največje dovoljene progovne hitrosti. 

56. člen 

Vlak mora biti opremljen s predpisanimi gasilnimi aparati in 
s priborom za prvo pomoč, ki morajo biti na lahko dostopnih 
mestih. 

Vlak za prevoz potnikov mora biti ponoči, v predorih, v katerih 
traja vožnja dlje kot tri minute, pa tudi podnevi znotraj osvet- 
ljen na predpisani način. 

Vlak za prevoz potnikov mora biti na predpisani način ogre- 
van, če je zunanja temperatura nižja od + 12 ° C. 

Predpise iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena 
izda minister, pristojen za promet. 

57. člen 

Signali, vrsta, pomen, oblika, barva, najmanjša vidna 
mesto za vgraditev ozirorila postavitev ter način njino* 
rabe se določijo s predpisom, ki ga izda minister, pristoj 
promet. 

62. člen 
m sli 

Signali morajo biti osvetljeni z lastnim svetlobnim viro 
prevlečeni z odsevno snovjo. 

63. člen 

S signali morajo biti označene tudi začasne nevarno®1'i. ^ 
tiste, ki nastanejo zaradi nenadne okvare že'eznlSK gtlJ.T« 
ter začasne omejitve in prepovedi v železniškem Pr0" zaradi 
signale je treba odstraniti takoj, ko ni več razlogo . 
katerih so bili postavljeni. 

razdalj1 

64. člen 
>nc «1 

Zaradi osebne varnosti železniških delavcev in ude ^ 
v železniškem prometu se na določenih mestih nj6, 
progi in prometnih' mestih postavijo signali za opo 

Za vlak se morajo voditi podatki o vlakovnem osebju, sestavi, 
zaviranju in gibanju ter o dogodkih v zvezi z njegovim pro- 
metom. 

58. člen 

Pred začetkom del na spodnjem in zgornjem ustroju proge, 
postroju, napravi in objektu na progi ter med opravljanjem del 
morajo biti storjeni ukrepi za varen železniški promet in var- 
nost delavcev v skladu s predpisom iz drugega odstavka 49. 
člena tega zakona. 

Pred začetkom del na spodnjem in zgornjem ustroju proge, 
postroju, napravi in objektu na progi mora biti zavarovano 
delovišče v skladu s predpisom iz drugega odstavka 61. člena 
tega zakona. 

Med trajanjem del iz prejšnjega odstavka, kje se opravljajo ta 
dela, mora biti organiziran varen železniški promet. 

Po končanih delih iz drugega odstavka tega člena morajo biti 
s proge odstranjeni ostanki materiala, delovnih sredstev, sig- 
nalov in drugih predmetov, postavljenih pri opravljanju del, 
ter nameščene oprema in naprave, ki zagotavljajo varen želez- 
niški promet. 

4. Prometna signalizacija 

59. člen 

Prometna signalizacija mora ustrezati organizaciji in delov- 
nemu procesu pri opravljanju železniškega prometa ter zago- 
tavljati varen železniški promet, glede pomena signalov pa 
mora biti enotna za vso republiko. 

65. člen 
njih®' 

Signale je treba dopolniti, zamenjati ali odstraniti. '® ^io 
pomen, oblika, barva, najmanjša vidna razdalja 
vgraditve oziroma postavitve ne ustrezajo zahtevam 
železniškega prometa, v skladu s predpisom 'z 

odstavka 61. člena tega zakona. 

66. člen 
.*k p(r 

Železniški delavci se morajo pri opravljanju železni z„rilifl 
meta ravnati po prepovedih, omejitvah, ukazih m e 
danih s signali. 

Določeni signali v železniškem prometu imajo Pn°mud>Ci 

nega ukaza ali opozorila. Železniški delavci in 
v železniškem prometu se morajo ravnati po njih- ^ 

V železniškem prometu morajo železniški ćelave ^i 
nale v skladu s predpisom iz drugega odstavka 49. / 
odstavka 61. člena tega zakona. Železniški delav :|f,. 
ženci v železniškem prometu se morajo ravnati P 

Če je pomen signala nejasen, morajo železnišk ^ i 
udeleženci v železniškem prometu ravnati taki0,

nj4Keni P 
tisti pomen, ki zagotavlja večjo varnost v želez 
metu. 

5. Pogoji, ki jih morajo Izpolnjevati železniški dela"6 

5.1 Strokovno izobraževanje in usposabljanjgžgj^-^ 
delavcev za opravljanje varnega železniškega pjglS^ 

60. člen 

Železniške proge morajo biti opremljene s prometno signali- 
zacijo, ki železniške delavce in udeležence v železniškem 
prometu opozarja na nevarnost, ki jim grozi, jih seznanja 
z omejitvami, prepovedmi in opozorili ter jim daje obvestila, 
nujna za varen železniški promet in za njihovo osebno var- 
nost. 

61. člen 

Signali morajo omogočati hitro in zanesljivo medsebojno 
sporazumevanje železniških delavcev pri opravljanju železni- 
škega prometa. 

67. člen 

Železniški delavci morajo imeti strokovno izobr zrl$< 
strokovno usposobljeni za dela, ki jih opravljajo v pris,0) 

prometu, v skladu s predpisom, ki ga izda min,sl 

za šolstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za P 
pri"0 

Strokovno izobrazbo 
v ustrezni šoli. 

prejšnjega odstavka 

ffi£Ja fil Jrllj1 

Strokovno usposobljenost iz prvega odstavka tey v d' ^ 
dobijo v izobraževalnih šolskih centrih izvajalca pr* 
šolah po programih, določenih s predpisom 
odstavka tega člena. 

poročevalec, št. 02 
Lb 
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»išlo • delavci morajo imeti za dela, ki jih opravljajo i 'Zniskem prometu, strokovni izpit in se morajo strokovno 
pr, Poinjevaiti. njihova strokovna usposobljenost se mora 

la^občasno, če je potrebno, pa tudi izredno. 

foetuiu ne sme dovoliti opravljanja dela v železniškem pro- 
st železniškemu delavcu, ki ni uspešno opravil preverjanja 
n0st°

v"e usposobljenosti, ali čigar strokovna usposoblje- 
'a to delo ni bila preverjena. 

Strok 
68. člen 

"iie Dr h' P" 23 železniškega delavca sme opravljati oseba, 
doioč«, ,em končala program strokovnega usposabljanja za l-Vrien ° vrst° poklica in se je pripravila za opravljanje stro- 

«a izpita po programu, določenem za ta poklic. 

Odstavk1' za usposabljanje in opravljanje izpita iz prejšnjega 
tega Za ®0®e določijo s predpisom iz prvega odstavka 67. člena 

•2 Poa ' za pridobitev pravice voziti vlečno vozilo in urejati 

69. člen 
voditi 1 voziti vlečno vozilo lahko pridobi, kdor izpolnjuje tele 

a i® duševno in telesno zmožen voziti vlečno vozilo; 
16 dopolnil starost 21 let; 

3) j . 
klica* ilT,a predpisano strokovno izobrazbo določenega po- 

?! da ^ io 
ie stro

J|° usposabljal pod nadzorstvom pooblaščene osebe, 
Kovno usposobljena voziti določeno vrsto vozila; 

^ je n Pravil strokovni izpit za vožnjo vlečnega vozila. 

k 70. člen 
9Vic 

"'"i® telo re'a,i železniški promet lahko pridobi, kdor izpol- 8 Pogoje: 
6 duševno in telesno zmožen urejati železniški promet; 

dopolnil starost 21 let; 
da 
Cj; 9 Predpisano strokovno izobrazbo določenega po- 

j. 
" stroko b'ia' Pocl nadzorstvom pooblaščene osebe, 5)^ n° usposobljena urejati železniški promet; 

%16 opravil strokovni izpit za urejanje železniškega pro- 

!ldi 

^Ifer^^jravstveni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati 
pri opravljanju telgnifegjjgvč?, ki neposredno sodelujejo" 

^O^^-gjpmeta, ter preverjanje njihio' Dve duševne 

Posebni zdravstveni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati železni- 
ški delavci iz prejšnjega odstavka, način njihovega ugotavlja- 
nja ter pogostost in rednost njihovega preverjanja se določijo 
s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za zdravstvo. 

72. člen 

Oseba, ki se usposablja za opravljanje del železniškega 
delavca, ki neposredno sodeluje pri opravljanju železniškega 
prometa, mora biti pred sklenitvijo delovnega razmerja zdrav- 
stveno pregledana. 

Železniški delavec mora biti zdravstveno pregledan pred raz- 
poreditvijo na delovno mesto, za katero so predpisana strožja 
zdravstvena merila, oziroma pred šolanjem ali strokovnim 
usposabljanjem za to delovno mesto. 

Duševna in telesna zmožnost železniškega delavca, ki nepo- 
sredno sodeluje pri opravljanju železniškega prometa, se 
mora preverjati z občasnimi ali izrednimi zdravstvenimi pre- 
gledi. 

Zdravstvene preglede in zdravstveno evidenco železniških 
delavcev iz prejšnjega odstavka opravljajo in vodijo zdrav- 
stvene organizacije, ki izpolnjujejo zakonske pogoje ter imajo 
poblastilo Ministrstva za zdravstvo. 

Zdravstvene organizacije iz prejšnjega odstavka so dolžne 
obveščati izvajalca o izidih zdravstvenih pregledov železni- 
ških delavcev iz tretjega odstavka tega člena. 

73. člen 

Na občasni zdravstveni pregled se pošlje železniški delavec, 
ki neposredno sodeluje pri opravljanju železniškega prometa, 
v predpisanih rokih, odvisnih od delovnega mesta, na katerem 
opravlja dela. 

Železniški delavec iz prejšnjega odstavka se napoti na 
občasni zdravstveni pregled pred potekom roka, predpisa- 
nega za ta zdravstveni pregled. 

74. člen 

Na izredni zdravstveni pregled se pošlje železniški delavec, ki 
neposredno sodeluje pri opravljanju železniškega prometa, 
za katerega se utemeljeno sumi, da iz zdravstvenih razlogov 
ni več zmožen opravljati del na delovnem mestu, na katero je 
razporejen, po nesreči, v kateri je bil udeležen ali huje poško- 
van, ter po hudj in dolgotrajni bolezni (najmanj 6 mesecev). 

75. člen 

Če se na izrednem ali občasnem zdravstvenem pregledu 
ugotovi, da železniški delavec, ki neposredno sodeluje pri 
opravljanju železniškega prometa, ne izpolnjuje zdravstvenih 
pogojev, predpisanih za ta dela, ali če se ugotovi, da ni bil na 
zdravstvenem pregledu, na katerega je bil poslan, se šteje, da 
je duševno in telesno nezmožen opravljati ta dela, in se mu ne 
sme dovoliti opravljanje teh del, dokler traja ta nezmožnost. 

S, 
71. člen 

5Dru žio uji na katerih železniški delavci neposredno aPisor* ',?Prav,janju železniškega prometa, se določijo 
%>. ' 9a izda minister, pristojen za promet. 
!CiŽk8Qa6laVOi' ki neposredno sodelujejo pri opravljanju * " "Ogoj Prorneta, morajo izpolnjevati posebne zdrav- yQnin J mwia;w ijuvuu puocunc LUiav 

de|iw,!n b'ti duševno in telesno zmožni opravljati dela vnih mestih. 

76. člen 

Železniški delavec, ki neposredno sodeluje pri opravljanju 
železniškega prometa, ne sme začeti z deli na delovnem 
mestu, če se čuti utrujenega ali bolnega ali iz katerih koli 
drugih razlogov nezmožnega za opravljanje del. 

Železniški delavec iz prejšnjega odstavka, ki se čuti med deli 
na delovnem mestu utrujenega ali bolnega ali iz katerih koli 
drugih razlogov nezmožnega opravljati dela, mora takoj pre- 
nehati delati ter o tem obvestiti odgovorno osebo izvajalca. 
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Železniški delavec iz prvega odstavka tega člena ne sme 
začeti z deli na delovnem mestu, če je pod vplivom alkohola 
ali psihoaktivnih sredstev ali mamil; med deli pa ne sme 
uživati alkoholnih pijač, mamil ali psihoaktivnih sredstev. 

Način, obseg, pogostost in rednost postopka preverjanja 
duševne in telesne zmožnosti železniških delavcev iz prvega 
odstavka tega člena se določijo s predpisom, ki ga izda 
minister, pristojen za zdravstvo. 

Preverjanje duševne in telesne zmožnosti železniških delav- 
cev iz prvega odstavka tega člena organizira izvajalec. 

77. člen 

Železniškemu delavcu, ki neposredno sodeluje pri opravljanju 
železniškega prometa, se ne sme dovoliti opravljanje del, če 
se pri preverjanju njegove duševne in telesne zmožnosti ugo- 
tovi, da ne izpolnjuje zdravstvenih pogojev, predpisanih za 
opravljanje teh del, ali če se ugotovi, da dela pod vplivom 
alkohola ali psihoaktivnih sredstev ali mamil. 

78. člen 

Pooblaščeni železniški delavec lahko pošlje železniškega 
delavca, ki neposredno sodeluje pri opravljanju železniškega 
prometa, na zdravstveni pregled v zdravstveno organizacijo 
ali medicinski zavod, da se preveri, ali ima alkohol v krvi ter ali 
je pod vplivom psihoaktivnih sredstev ali mamil. 

Železniški delavec iz prejšnjega odstavka mora opraviti zdrav- 
stveni pregled iz prejšnjega odstavka, na katerega je poslan. 

5.4 Sestava izmene, trajanje izmene in prekinitve dela med 
izmeno, trajanje vožnje vlečnega vozila, dnevni in tedenski 
počitek in razporeditev v izmene železniških delavcev, 1<T 
neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa 

79. člen 

Izmeno železniških delavcev, ki neposredno sodelujejo pri 
opravljanju železniškega prometa, sestavljajo: 

1) čas od nastopa do začetka dela; 

2) čas dela; 

3) čas prekinitve dela med izmeno do največ dveh ur, v kate- 
rem delavcem ni zagotovljen počitek; 

4) čas, potreben za dokončanje izmene. 

Prekinitev dela med izmeno delavcev iz prejšnjega odstavka, 
ki traja več kot dve uri, med katero je delavcem zagotovljen 
počitek, mora trajati najmanj toliko časa, kolikor je trajal del 
izmene pred prekinitvijo, in se ne šteje v trajanje izmene. 

Določbe prejšnjega odstavka o trajanju prekinitve dela med 
izmeno in zagotavljanju počitka mednjo ne veljajo, če trajata 
izmena in prekinitev med izmeno manj kot 12 ur. 

Izmena delavcev iz prvega odstavka tega člena sme trajati 
največ 12 ur. 

Ne glede na prejšnji odstavek sme izmena železniških delav- 
cev, ki neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega 
prometa z vožnjo vlečnega vozila vlaka za prevoz potnikov, 
trajati največ 10 ur. 

Merila za delo v izmenah delavcev iz prvega odstavka tega 
člena se določijo s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za 
promet, v soglasju z ministrom, pristojnim za delo. 

80. člen 

Železniški delavci, ki neposredno sodelujejo pri opravljanju 

veiii 
železniškega prometa z vožnjo vlečnega vozila, smejo 
izmeni voziti vlečno vozilo največ 10 ur. 

Železniški delavci iz prejšnjega odstavka smejo v eni iz"" 
voziti vlečno vozilo vlaka za prevoz potnikov največ o 

Vožnja vlečnega vozila je sestavljena iz: 

1) vožnje; 

2) zadrževanja na prometnih mestih. 

Nepretrgana vožnja vlečnega vozila lahko traja največ 

81. člen 

Dnevni počitek železniških delavcev, ki neposrednei sJj. 
jejo pri opravljanju železniškega prometa, mora meo 
nima izmenama trajati dvojno število ur opravilen 
vendar ne manj kot 12 ur. 

' 82. člen 

Dnevni in tedenski počitek in razporeditev v izmen 
ških delavcev, ki neposredno sodelujejo pri °PravJLJi\i0$ 
niškega prometa, se odvisno od organizacije ze .^ *i 
prometa, izpolnjevanja voznega reda in drugi'1 1 

vplivajo na duševno in telesno zmožnost teh o ^ g» 
varno opravljanje dela, določijo s splošnim a* v'sklad 

sprejme izvajalec, oziroma s kolektivno pogodD 
z zakonom. 

83. člen 1,8# 
|(«V' 

se železniškim delavcem, ki neposredno soa.elu)"'gij pr^l 
Ijanju železniškega prometa, zagotavlja počitek m ^ 
tvijo med izmeno ali dnevni počitek med zapore jzp0|n| 
nama, morajo biti zagotovljeni prostori za počite!k, v8rstl 

Na železniških postajah in v depojih za vlečna voz) ■ 0pi 
se železniškim delavcem, ki neposredno sodeluje) ren 

jejo pogoje, določene s predpisi o varstvu pri 
pred hrupom v bivalnem okolju. 

6. Notranji nadzor Izvajalca nad varnim železnici"1 

prometom 

84'Člen rni-n<i 
Izvajalec mora organizirati notranji nadzor nad vam. . 
niškim prometom in trajno skrbeti za varen žel&1 jn spl°® 
v skladu s tem zakonom, podzakonskimi predpis1 

akti. .j 
iZ Organizacija in način opravljanja nadzora 1 jster, P' 

odstavka se določita s predpisom, ki ga izda min 
jen za promet. 

85. člen 

Izvajalec s splošnim aktom pooblasti železni' lozni^/jeS 
opravljanje notranjega nadzora nad varnim že,e jz dru9 

metom. Splošni akt mora biti usklajen s predpis0 

odstavka 84. člena tega zakona. 

86. člen 
4 

Železniški delavci, pooblaščeni za notranji na^z j 
železniškim prometom, morajo trajno nadzi jpoj 
določb tega zakona, zlasti pa morajo ukrepa a ttf . f 
določb prvega, četrtega in petega odstavka 67. c ^ 
odstavka 72. člena, prvega odstavka 76. člena, 
90. člena tega zakona. ,|/ 

MC"J 
Če delavci iz prejšnjega odstavka menijo, da iz^ 
resu varnosti železniškega prometa ni ukrepa1 

poročevalec, št. 
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'lenn"1' P™'171 in drugim odstavkom 76. člena, 77. in 87. §1,1 zakona, morajo na to opozoriti pristojni republi- 

'D|»ciplii nskl ukrepi 

87. člen 

fek?"lu.delavcu. ki je pri opravljanju železniškega pro- 
Promot de'ovne obveznosti v zvezi z varnim železniškim e'om, se lahko izreče disciplinski ukrep: 

')iavni Opomin; 
2)der>arna kazen; 
j) ^ 

^Poreditev na drugo delovno mesto; 

®nje delovnega razmerja. 

s splošnim aktom oziroma kolektivno pogodbo 

"ostf v Z 2akonom natančneje določi kršitve delovne obvez- Pog0je 
zvezi z varnim železniškim prometom, okoliščine in 

°bvej ' katerih se železniškemu delavcu za kršitev delovne 
njega oh »' izreće ec|en izmed disciplinskih ukrepov iz prejš- 
obve2r,n Postopek za izvajanje teh ukrepov ter pravice, 

odn 'n odgovornosti organov, ki odločajo o disciplin- govornosti delavca oziroma izrekajo te disciplinske 

Salec 

!.P0l Sebni varnostni ukrepi 

88. člen 

k'e2ni'fi<ernu delavcu. ki neposredno sodeluje pri opravljanju 
^^vnerrf^3 P

t
rome,a' se začasno prepove opravljanje del na 

<0
P° u9otovitvi zdravstvene organizacije duševno in 

zmožen opravljati del - dokler traja ta nezmožnost; 
<) ^ ne 

^ki6r 
9re na zdravstveni pregled, na katerega je poslan ne dobi dovoljenja zdravnika; 

'e Pr' PredpiSa' f>reveriani.u strokovne usposobljenosti ne pokaže e9a znanja - dokler ne pokaže znanja; 
'I Oft- 

r^
r® na preverjanje strokovne usposobljenosti v pred- Klh - dokler ne gre na preverjanje. 

!afi?6rih 
-rsn0 Dr 

12 1- do 4' točke prejšnjega odstavka izreče 
i> ®9a QreP°ved na kraju samem republiški inšpektor želez- 
h' Pisno a oziroma pooblaščeni železniški delavec in > iipo| odločbo o začasni prepovedi opravljanja, dokler 

Poved p"' P°9oji, zaradi katerih je bila izrečena začasna • Hntožba zoper odločbo ne zadrži izvršitve. 

h 
89. člen 

i^iiškiff8'^60' ki neposredno sodeluje pri opravljanju e'°vno„ a Pometa, se na kraju samem začasno odstrani 
1)t 

ne9a mesta: 

a'' P0'zkuša opravljati dela, očitno pa je, da je >h._ USevnem in telesnem stanju (utrujenost, bolezen, V iđravii em ,n telesnem stanju (utrujenost, bolezi 
nvar 'n psihoaktivnih sredstev ali mamil), da jih 

h no 

ni 
opravljati; 

® inak«''® de'a Po ugotovitvi, da ima alhohol v krvi ali da ■ ake vinjenosti- 
?)ti 

C' Sr®dstv ^reizkus za prisotnost alkohola v krvi s predpisa- pSJis poS| m aparati ali zavrne zdravniški pregled, na kate- 
h°aktiVn?

n' z namenom preveritve alkohola v krvi ali vpliva 
^ lr> sredstev in mamil; 

4) če se ugotovi, da opravlja dela dlje od predpisanega traja- 
nja izmene, ali če se ugotovi, da opravlja dela brez zagotovlje- 
nega počitka v predpisanem trajanju; 

5) če se ugotovi, da je zaradi nepazljivosti ali kako drugače 
povzročil izredni dogodek v železniškem prometu; 

6) če ne uravnava varnega železniškega prometa v skladu 
s tem zakonom ter s tem ogroža varnost železniškega 
delavca, ki neposredno sodeluje pri opravljanju železniškega 
prometa, ali udeleženca v železniškem prometu. 

Republiški inšpektor železniškega prometa oziroma pooblaš- 
čeni železniški delavec, ki je na kraju samem začasno odstra- 
nil z delovnega mesta železniškega delavca, ki neposredno 
sodeluje pri opravljanju železniškega prometa po 1. do 6. 
točki prejšnjega odstavka, izda o tem pisno odločbo. Pritožba 
zoper odločbo ne zadrži izvršitve. 

9. Dolžnosti izvajalca ob izrednih dogodkih v železniškem 
prometu 

90. člen 

Ob izrednih dogodkih v železniškem prometu mora izvajalec 
reševati osebe in pomagati poškodovanim. 

Ob prekinitvi železniškega prometa zaradi izrednega dogodka 
mora izvajalec izvesti ukrepe za njegovo čimprejšnjo vzposta- 
vitev. 

91. člen 

Izvajalec mora ugotoviti vzroke izrednih dogodkov v železni- 
škem prometu in okoliščine, pod katerimi so nastali. 

Železniški delavci in osebe, ki so ali se zatečejo na kraj 
izrednega dogodka v železniškem prometu, v katerem je bil 
kdo poškodovan, morajo sodelovati pri reševanju poškodo- 
vancev ter takoj obvestiti izvajalca; če se je kdo smrtno 
ponesrečil in huje poškodoval, pa tudi najbližjo zdravstveno 
organizacijo ali medicinski zavod in pristojni organ za notra- 
nje zadeve. 

92. člen 

Izvajalec mora seznaniti pristojne organe in organizacije: 
1) z izrednimi dogodki v železniškem prometu, v katerih je ena 
ali več oseb izgubilo življenje ali bilo huje poškodovanih ali je 
nastala precejšnja gmotna škoda; 
2) z izrednimi dogodki v železniškem prometu, ki imajo znake 
kaznivega dejanja 
takoj po njihovem nastanku. 

Izvajalec mora voditi evidenco o"izrednih dogodkih v železni- 
škem prometu ter o drugih pojavih, pomembnih za varen 
železniški promet, in Ministrstvu za promet in zveze letno 
poročati o stanju varnega železniškega prometa. 

Način ugotavljanja, evidentiranja in statističnega spremljanja 
ter objavljanja podatkov o izrednih dogodkih v železniškem 
prometu ter o drugih pojavih, pomembnih za varen železniški 
promet, se določi s predpisom, ki ga izda minister, pristojen 
za promet. 

93. člen 

Pooblaščeni organi si morajo ogledati izredni dogodek 
v železniškem prometu tako, da ne ovirajo železniškega pro- 
meta, oziroma opraviti ogled v čim krajšem času, da bi bil 
promet čim manj oviran. 

10. Zaščita železniških prog in vozil 

94. člen 

Zaradi varnega železniškega prometa je prepovedano: 
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1) pokvariti ali poškodovati železniško progo, železniško 
vozilo in opremo vozila; 
2) metati ali polagati kakršne koli predmete na železniško 
progo ali metati kakršne koli predmete na železniško vozilo ali 
iz njega; 
3) v varovalnem progovnem pasu opravljati dela, s katerimi bi 
se utegnila poškodovati železniška proga ali zmanjšati stabil- 
nost terena (drsenje terena ali usadi, hidrografske spre- 
membe idr.) ali utegnil kakor koli drugače ogrožati ali ovirati 
železniški promet; 
4) neupravičeno odpirati zapornice na cestnem prehodu, kar 
koli dajati ali obešati na zapornice ali polzapomice oziroma 
prometno signalizacijo na cestnem prehodu ali kakor koli 
drugače ovirati njihovo normalno delovanje; 
5) v bližini cestnega prehoda saditi drevje ali drugo visoko 
rastlinje ali opravljati dela, ki zmanjšujejo, preprečujejo ali 
kakor koli drugače ovirajo preglednost železniške proge ali 
ceste; 
6) neupravičeno odstraniti začasno varovalno napravo, 
s katero se zavaruje železniški promet, kjer so možni usadi, 
hudourniki, zameti ali močni vetrovi; 
7) prinašati v potniške vozove ter prostore in mesta za spreje- 
manje, zadrževanje in odpravljanje potnikov, prtljage in 
pošiljk v prometu snovi ali predmete, ki bi utegnili ogroziti 
varnost udeležencev v železniškem prometu ali jim prizadeti 
škodo; 
8) uporabiti napravo za hitro zaviranje ob nevarnosti za ustavi- 
tev vlaka, razen ob nevarnosti za vlak in udeležence v železni- 
škem prometu; 
9) ovirati (uvaja proge, cestnega prehoda, mostu oziroma 
predora ali drugega železniškega delavca, ki neposredno 
sodeluje pri opravljanju železniškega prometa; 
10) v progovnem pasu gojiti visoko drevje ali postavljati 
znake, oznake in vire, ki dajejo barvno svetlobo, ali kakršne 
koli druge naprave, ki z barvo, obliko ali svetlobo ali kako 
drugate ovirajo vidljivost signalov ali ki glede pomena signa- 
lov lahko spravijo v zmoto železniške delavce. 

95. člen 

Dostop udeležencev v železniškem prometu in cestnih vozil 
na železnliko območje in gibanje na njem sta dovoljena le na 
določenih mestih v skladu s predpisom, ki ga izda minister, 
pristojen za promet. 

Osebe, ki uradno opravljajo določena dela na železniškem 
območju, razen železniških delavcev, morajo za to dobiti 
pisno dovoljenje izvajalca. 

Prejšnji odstavek se izjemoma ne nanaša na pripadnike orga- 
nov za notranje zadeve in obrambnih sil, če morajo v izrednih 
ali nujnih primerih opraviti posamezno uradno dejanje ali 
vstopiti na železniško območje in se po njem gibati tudi na 
mestih, ki niso za to določena. 

96. člen 

Na mestih, namenjenih za dostop in gibanje po železniškem 
območju in v vlakih, morajo udeleženci v železniškem pro- 
metu spoštovati notranji red v železniškem prometu v skladu 
s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za promet. 

ŽelezniSki delavci, pooblaščeni s predpisom iz prejšnjega 
odstavka, skrbijo, da udeleženci v železniškem prometu spo- 
štujejo notranji red v železniškem prometu. 

Železniški delavci iz prejšnjega odstavka so dolžni s predpisa- 
nimi ukrepi preprečevati kalitev notranjega reda v železni- 
škem prometu in skaljeni notranji red znova vzpostavljati ter 
odvzeli prBdmete, ki so bili uporabljeni za ogrožanje varnosti 
železniškega prometa ali za kalitev notranjega reda v železni- 
škem prometu. 

Železniški delavci iz drugega odstavka tega člena naznanijo 
pristojnim organom in organizacijam udeležence v železni- 
škem prometu, ki so prekršili notranji red v železniškem 
prometu. 

Pristojni organi za notranje zadeve pomagajo železnišk 
delavcem na njihovo zahtevo pri preprečevanju kalitve no 
njega reda in pri njegovem vzpostavljanju ter pri spoštova j 
predpisov o varnosti v železniškem prometu na način, ki s 
določa zakon. 

97. člen 

Izvajalec mora določiti objekte, ki so posebno PomerT,bnit? 
varen železniški promet, ter jih fizično in tehnično zavaro 

Merila za določitev objektov iz prejšnjega odstavka in 
za varnost teh objektov se določijo s predpisom, ki 9a 

minister, pristojen za promet. 

Železniški delavec, ki neposredno fizično varuje d0'0^ 
objekte, je lahko oborožen z ustreznim strelnim orožjem 
lahko uporabi v skladu z zakonom. 

Varianta: ,j j 
Odstavek se črta. 

Poleg železniškega delavca iz prejšnjega odstavka m^jj 
tudi drugi železniški delavci na lastno pobudo ukrep 
zavarovanje objektov iz prvega odstavka tega člena. 

98. člen 

Izvajalec mora na mestih možnih usadov, hudournikov, .a. 
tov ali močnih vetrov, kjer utegne priti do oviranja ali 
nja varnega železniškega prometa, ukrepati v skladu s p i(l 
som o tehničnem in fizičnem varstvu železniških P jpis 
objektov na njih pred elementarnimi nevarnostmi 
izda minister, pristojen za promet. 

co. ^ Izvajalec ima v primerih iz prejšnjega odstavka PraVI 

brez posebnega dovoljenja ali drugega akta postavlja 
žuje začasne varovalne naprave in odlaga material i" v )aSti 
sredstva v varovalnem progovnem pasu na zemljlsc® ^ 
pravnih ali fizičnih oseb, če je to potrebno za zasLpost*' 
varnega železniškega prometa oziroma za njegovo 
vitev. 

Ko prenehajo razlogi iz prvega odstavka tega 
izvajalec z zemljišča iz prejšnjega odstavka odstrani" ,a# 
varovalne naprave, material in druga sredstva ter 
prejšnje stanje in plačati odškodnino za uporabo 
v skladu s predpisi. 

99. člen 

Železniški promet se opravlja pozimi v skladu z 
predpisa o ukrepih za zavarovanje železniškega V 
pozimi, ki ga izda minister, pristojen za promet. 

III. POGOJI ZA VAREN ŽELEZNIŠKI PROMET PgzN'C 

INDUSTRIJSKIH TIRIH IN PO PROGAH DRUGIH ŽELE 

100. člen 

Za zagotavljanje varnega železniškega prometa f 
skih tirih in po progah drugih železnic se uporabljajo . 
I„ II., IV., V., VI. in VII. poglavja tega zakona, če s te 
jem ni drugače določeno. 

101. člen j nlt$i 
Industrijski tir ali proga druge železnice se Pr'k.''tlko Pr'*'' 
niško progo na železniški postaji. Izjemoma se lan , 
na odprti progi ob tehle pogojih; j? 
1) priključna kretnica mora imeti ščitni tir, zavar aSs°' 
biti s signalom, ki je predsignaliziran, in nadzorov 
njega zasedenega prometnega mesta na progi; (Cretf1lC 

2) signal mora biti v odvisnosti od lege priključn 
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iri^
,,ev> način priključitve in prometno-tehnične pogoje 

'Kll^itev industrijskega tira ali proge druge železnice na n|Sko progo določi minister, pristojen za promet. 

102. člen 

industrijskih tirov in prog drugih železnic na želez- 
Prkt^l

Pr°9e se smejo rekonstruirati v soglasju z ministrom, °inim za promet. 

103. člen 

Proni6t)0'na ra2merja Pri zagotavljanju varnega železniškega 
nicnaI

3?3 Priključkih industrijskih tirov in prog drugih želez- 
" lasinT2niške Pro9e se urejajo s pogodbo med izvajalcem 
P°9odb industrijskega tira oziroma druge železnice. a m°ra biti usklajena s tem zakonom. 

^ 104. člen 

hitrost vlakov po industrijskih tirih in po progah 
tehnik211 ic mora biti določena v poslovnem redu glede *avirani'

ne Pogoje tira, dejansko zavorno maso vlakov, vrsto 
^ak,p' .ter tehnične pogoje vozil, iz katerih je sestavljen 
1'uge ieiezn'i red sPreime lastnik industrijskega tira oziroma 

105. člen 

lastnik V 2Vez' z industrijskim tirom in drugo železnico 

'^pEKCIJA ŽELEZNIŠKEGA PROMETA 

106. člen 
P®kc" 

%ga'i h nadzorstvo varnosti železniškega prometa 
Vi or?,vo nad izvajanjem določb tega zakona in na 
HlJTla9i izdanih podzakonskih predpisov, tehničnih ln standardov ter splošnih aktov. 
>kcii 

jliSk nadzorstvo iz prejšnjega odstavka opravlja 
J'6Jni§kg ProrT|etni inšpektorat po republiških inšpektorjih 
!a irria r '3 Pr°meta. Pri opravljanju inšpekcijskega nadzor- 
:r69leH„..ePu'}liški inšpektor železniškeaa prometa pravico 

in d0L Pastore, objekte, naprave, material ter poslova- 
''9tniko ac''° državnih organov, gospodarskih družb, bne -.v* drugih organizacij in skupnosti ter zahtevati 
bnih °^a,k,e. k' n'so dostopni po predpisih o varstvu 

. -mu ? 'k°v, zaslišati stranke in priče v upravnem 
5?s'°Seb' ^re9'edati listine, s katerimi lahko ugotovi istovet- v 8klacj'u

Vzeti vz°rce materiala ter opraviti druga dejanja, ki u z namenom inšpekcijskega nadzorstva. 

107. člen 

ni6*nišken° nad2°rstvo, ki ga opravlja republiški inšpektor 
wad*0r ?

a Prometa, obsega zlasti: 
j|j9a uStro ad 9radnjo in rekonstrukcijo spodnjega in zgor- 
v "J Vojn ,a Proge, postrojev, naprav in objektov ter železni- 
ci a<lu > ,uP°števanjem tehničnih predpisov in standardov 
lN?orn

a
ri

kon°m; 

3i°9e, Dn-»ac* vzdrževanjem spodnjega in zgornjega ustroja 
°'BU  1 ♦ »• 

it, i 

') Predpisi, tehničnimi predpisi in standardi 

Si 

' MOStmi  " -f/V-..,«;,« ... ^wu.r5,u w J?°r n'"lev, naprav in objektov na progi ter vozil; 
1 Pred opravljanjem varnega železniškega prometa na 

P°d*ak s tem zakonom in na njegovi podlagi izda- Pl°§r1ill?
nskimi predpisi, tehničnimi predpisi in standardi akti oziroma kolektivno pogodbo; 

%V|ianju * organizacijo in rednim nadzorovanjem pri 
n .niške9a Prometa, stanjem in vzdrževanjem 

5)« ieitcPr»°9 in vozil in izvajanjem predpisanih ukrepov za 
kHor2 ,Lki Promet; 

Viškim izvajanjem notranjega nadzora nad varnim 
s— Prometom. 

Inšpekcijsko nadzorstvo nad železniškimi delavci, ki nepo- 
sredno sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa, 
glede izpolnjevanja strokovne usposobljenosti, duševne in 
telesne zmožnosti in izvajanja predpisov o delovnem času 
opravljata republiški inšpektor železniškega prometa in pri- 
stojni inšpektor za delo. 

108. člen 

Če republiški inšpektor železniškega prometa oziroma pri- 
stojni inšpektor za delo pri opravljanju inšpekcijskega nad- 
zorstva ugotovi, da so kršeni zakon ali podzakonski predpis 
ali akt, katerih izvajanje nadzoruje, ima pravico in dolžnost: 
1) odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti 
v roku, ki ga sam določi; 
2) predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška ali prestopka 
oziroma v skladu z zakonom izreči mandatno kazen; 
3) prijaviti kaznivo dejanje; 
4) predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov; 
5) odrediti druge ukrepe in opraviti dejanja, za katera je 
pooblaščen z zakonom, drugim predpisom ali aktom. 

Ob odrejeni odpravi nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki bi 
kakor koli lahko vplivale na varen železniški promet, pritožba 
ne zadrži izvršitve. 

109. člen 

Izvajalec mora brez odlašanja obvestiti Republiški prometni 
inšpektorat o vsaki nesreči. O vsakem trčenju, naletu ali 
iztirjenju vlaka ga mora obvestiti takoj in ob vsakem času, 
prav tako tudi o delih v varovalnem progovnem pasu, ki 
vplivajo na varen železniški promet. 

110. člen 

Izvajalec mora dostaviti Republiškemu prometnemu inšpekto- 
ratu z dnem uveljavitve vse splošne in posamične akte, s kate- 
rimi se ureja varen železniški promet. 

V. KAZENSKE DOLOČBE 

111.člen 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje za prekršek 
pravna oseba: 

1) če gradi gradbene in druge objekte, postavlja postroje, 
napeljave in naprave ter sadi drevje v varovalnem progovnem 
pasu v nasprotju s predpisi (tretji odstavek 13. člena); 

2) če na odsekih, kjer poteka železniška proga skozi požarno 
ogroženo območje, na železniških vozilih z odprtim kuriščem 
ne izvaja predpisanih protipožarnih ukrepov (prvi odstavek 
14. člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje za prekršek 
iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe. 

112. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje za prekršek 
pravna oseba, če pri ureditvi križanja železniške proge s cesto 
ne ravna v skladu z odločitvijo ministra, pristojnega za promet 
(drugi odstavek 25. člena). 

Z denarno kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje za prekr- 
šek izvajalec, če pred tehničnim pregledom spodnjega in 
zgornjega ustroja proge, postrojev, naprav in objektov na 
progi ne opravi preizkušnje in poskusnega obratovanja (5. 
člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 4.000 SIT se kaznuje za prekršek iz 
prvega in drugega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba 
pravne osebe ali izvajalca. 

27 poročevalec, št. 

2J> 



113. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek 
pravna oseba, če največja hitrost vlakov po industrijskih tirih 
in po progah drugih železnic ni določena v poslovnem redu 
glede na tehnične pogoje tira, dejansko zavorno maso vlakov, 
vrsto zaviranja ter tehnične pogoje vozil, iz katerih je sestav- 
ljen vlak, ali če ne sprejme poslovnega reda (104. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 2.500 SIT se kaznuje za prekršek iz 
prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe. 

114. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje za prekršek 
pravna oseba: 

1) če v varovalnem progovnem pasu ne ravna v skladu s pred- 
pisom o varstvu pred požarom, zamakanjem in poplavo (drugi 
odstavek 14. člena); 

2) če ne vzdržuje podvoza oziroma nadvoza (27 člen); 

3) če za vozilo, ki vozi po cestah z dovoljenjem za izredni 
prevoz, in skupna masa, osna obremenitev ali višina vozila 
presegajo dopustna odstopanja na cestnem prehodu, ne pri- 
dobi soglasja izvajalca za prehod čez ta cestni prehod (drugi 
odstavek 31. člena); 

4) če ne zagotovi zadostne preglednosti s ceste na železniško 
progo (prvi odstavek 33. člena); 

5) če v bližini cestnega prehoda ob železniški progi gradi 
objekte, razen objektov, ki so namenjeni upravljanju in varno- 
sti železniškega prometa, sadi drevje, visoko rastlinje ali stori 
kaj drugega, kar preprečuje ali zmanjšuje preglednost na 
progo s ceste (drugi odstavek 33. člena); 

6) če ne vzdržuje delov cestnega prehoda in ne zagotovlja 
varnega železniškega prometa oziroma vozišča na cestnem 
prehodu ne vzdržuje tako, da je omogočen varen in neoviran 
cestni promet (drugi odstavek 35. člena); 

7) če ne vzdržuje delov ceste z obeh strani cestnega prehoda 
tako, da je po progi, čez katero pelje cestni prehod, omogo- 
čen varen železniški promet (tretji odstavek 35. člena); 

8) če rekonstruira priključek industrijskega tira in proge 
druge železnice na železniško progo brez soglasja ministra, 
pristojnega za promet (102. člen); 

9) če z izvajalcem ne sklene pogodbe o medsebojnih razmer- 
jih pri zagotavljanju varnega železniškega prometa na prik- 
ljučkih industrijskih tirov ali prog drugih železnic na železni- 
ške proge (103. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT se kaznuje za prekršek iz 
prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe. 

Z denarno kaznijo najmanj 5.000.SIT se kaznuje posameznik, 
če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

115. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT se kaznuje za prekršek 
pravna oseba, če Republiškemu prometnemu inšpektoratu 
z dnem uveljavitve ne predloži splošnih in posamičnih aktov, 
s katerimi se ureja varen železniški promet (110. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 2.500 SIT se kaznuje za prekršek iz 
prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe. 

116. člen 

Izvajalec ali pravna oseba se kaznuje za prekršek z denarno 
kaznijo najmanj 250.000 SIT: 

1) če železniško progo projektira, gradi ali vzdržuje tak. . 
ne ustreza prevozni ali prepustni moči proge ali hitro;sti» « 
ali dovoljeni osni obremenitvi ali masi vozil na dolžinsKi 
zahtevam varnega železniškega prometa ali drugim P°? ' za 
ki jih za posamezno progo predpiše minister, Prist°L ne 
promet, ali če pri projektiranju, gradnji in vzdržeYa/^d(ia. 
upošteva pogojev, določenih z obveznimi priporočili,M Jj. 
rodne železniške zveze, ki se nanašajo na projektiran)©'«a); 
njo in vzdrževanje železniških prog (prvi odstavek 4. c 

2) če izroči spodnji in zgornji ustroj proge ali F _ 
naprave in objekte v železniški promet brez omeiitev'Ji|sane 
se s tehničnim pregledom ugotovi, da izpolnjujejo Pre|!gtnosl 
pogoje in da je zagotovljena tehnično-tehnološka en 
(prvi odstavek 6. člena); 

3) če gradi ali rekonstruira železniško progo, ki n0 'fPujJligl 
glavnih pogojev glede širine tira, polmera loka, oaio _zr|j. 
nagiba nivelete, nagiba nivelete, razdalje med tiri na j(, |n 
ški postaji, razdalje med tiri na odprti progi °yoj 
vzporednih prog in osne obremenitve ali če gradi ai ^ 
struira železniško progo, ki ne izpolnjuje pog°jev P oStaj> 
profila za odprto progo, za mostove, za predore in za v 
(prvi in drugi odstavek 7. člena); -. 

4) če železniških postaj in izogibališč ne opremi s r 
varnostnimi napravami in postroji, odvisno od najveći 
sti vlakov (prvi odstavek 9. člena); 

5) če železniško progo cepi od železniške Pr°9® na ° 
progi, cepna kretnica pa ni nadzorovana s sosr 
denega prometnega mesta na progi, ni izvedenca(fl|e 

.rog« 

tirom in ni zavarovana s signalom, ki je predsigm 
v odvisnosti od lege cepne kretnice (10. člen); 

6) če križanje železniških prog ali križanje železni^nnivoi' 
z industrijskim tirom ali progo druge železnice nI iz 
sko (11. člen); ^ 

7) če na skupnem mostu za železniško progo in ceSg°ajo(^ 
noma ne loči proge od vozišča ceste z varnostno o9 
č,en): roS° 
8) če ne zagotovi predpisane razdalje med železniške 
in cesto (prvi in drugi odstavek 15. člena); 

9) če ne izvede predpisanih varstvenih ukrepov na 'J® «i sjj 
katerem so postavljene naprave električnega om< ^ (p~ 
pod napetostjo, in obstaja nevarnost za življenje 
odstavek 18. člena); 

. JK0# 
10) če ne izvede predpisanih varstvenih ukrepov P.r® amo'8' 
vimi električnimi vplivi na telekomunikacijskih in s'=stroj0v.j 
nostnih postrojih in napravah ali na delih teh 
naprav, ki so v neposredni bližini električnega om' 
odstavek 18. člena); 

11) če v predpisani višini ne postavi kontaktnefl Jp|j» . 
enosmernega ali enofaznih sistemov ali če v P p os" 
višino in razdaljo z obeh strani cestnega prehoda 
zaščitnih višinskih profilov (19. člen); j 

ali ^ 
12) če na prometnih mestih ne zagotovi prostore^ 
in opreme, ki omogočajo upravljanje varnega z 
prometa (prvi odstavek 20. člena); 

13) če prostorov in mest za sprejemanje, z®JLtu 
odpravljanje potnikov, prtljage in pošiljk v W° ^ opr5, 
svetli ali jih ne oskrbi z napravami, postroji jfUgi ~ 
potrebnimi za varnost potnikov in za varno delo (° 
vek 20. člena); ,,J 

<jvo!V 
14) če na železniških postajah in postajališčih " »|n yjf d< 
progah z veliko pogostostjo potnikov (500 dnevn^ 
(70 vlakov dnevno) dostopov do vlakov ne 
potniki ne hodijo čez tire (tretji odstavek 20. 4,en 

15) če na postajališčih na dvotimih železniških P 
ro9a' 
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gotovi 
Peronov 

prehod ali prehod za pešce ali če jih ne zavaruje 
'Ifoer^ peronov. povezanih s prehodi pod progo ali nad njo, 
c»stnl °n.?u z, dohodnimi potmi za usmerjanje potnikov na 
SsinriaP /» 3,1 prenoa za pešce 8nal' (četrti odstavek 20. člena); 

im!ina P°stajališčih na dvotirnih železniških progah ne 
Peroni / °9raie med tiri, razen na postajališčih z otočnimi vnl (Peti odstavek 20. člena); 
") 4e 
"Hiavi ■ - in zgornjega ustroja proge, postrojev, 

varen j .^isktov na progi ne vzdržuje v stanju, ki zagotavlja 
ob{asr,„ zniški promet, ali jih redno ne nadzoruje ali 

0 ne pregleda (prvi odstavek 21. člena); 

flJ(kor i16 '2polniuie pogojev, predpisanih za vzdrževanje, 
Postroibu pre9ledovanje spodnjih in zgornjih ustrojev prog, 
"ena)- naPrav in objektov na progah (drugi odstavek 21. 

'®)6 ir| pred°®.s!n®9a prehoda ne vzdržuje v skladu s tem zakonom 
kjo cestff'' 'zc'an'rn' na njegovi podlagi, ter predpisi, ki ure- 8 lr> varnost cestnega prometa (30. člen); 
!0)(j 
•kim Dro 0r9anizira notranjega nadzora nad varnim železni- 
5'ornet !m?l'

orn ali če trajno ne skrbi za varen železniški 
^Snimi i • u s ,em zakonom, podzakonskimi predpisi in akti (prvi odstavek 84. člena); 

I 'b n 
"Hitnih t ^^'h možnih usadov, hudournikov, žametov ali 
'5rri&ga j|

0v., kjer utegne priti do oviranja ali ogrožanja 
o teh Zniške?a Prome,a' ne ukrepa v skladu s predpi- 

%ktoVn Pem 'n fizičnem varstvu železniških prog in 
98 čle n\''h pred elementarn'mi nevarnostmi (prvi odsta- 

'"oioj^^nižkega prometa ne opravlja pozimi v skladu 
"ometa „ Podpisa o ukrepih za zavarovanje železniškega ^ a Pozimi (99. člen); 

!,|«ini5^ustriiski tir ali progo druge železnice priključi na 
b 2t>roVan

pr°90 na odprti progi, priključna kretnica pa ni 
"• nim « ?OS0dnjega zasedenega prometnega mesta na 'Mtti- " Sc tnona tira rti t awor/~»\/or»a c einnalnm L*i io tira, ni zavarovana s signalom, ki je 

OriM.;""",0" in je v odvisnosti od lege priključne kretnice 
^ Vek 101. člena). 

SC^nijo najmanj 5.000 SIT se kaznuje za prekršek iz 
08eb°ds,avka tudi odgovorna oseba izvajalca ali 

117. člen 

l'io na!Lpravna oseba se kaznuje za prekršek z denarno Jmanj 200.000 SIT: 

feul«jovbt'a železniško vozilo ter naprave in opremo, ki se 
Pi»h ž8kon voz'10' P3 ne izpolnjujejo pogojev, predpisanih n stan* '. Podzakonskimi predpisi ter tehničnimi pred- 

di 'prvi odstavek 37 • člena); 

feVo5>đnk1rodnem železniškem prometu uporablja železni- 
!'le °4ili M h6 'zP°'njuie pogojev, določenih z obveznimi ni$ka uJ,, narodne železniške zveze, ki se nanašajo na 
Ju 0zi'a (tretji odstavek 37. člena); 
V " ieio 

Pre0|5l?ižki promet izroči železniško vozilo, ki ni teh- (| a aano (prvi odstavek 38. člena): 

pregledanega in prevzetega železniškega j), m se v evidenco železniških vozil (prvi odstavek 39. 

S'Hd 
^ 'n Urvf'r?ma kuPi železniško vozilo, ki glede konstruk- »C^lh do? H"1 lastnosti vozila ter naprav in opreme kot 

^konQ
0v ,e9a vozila ne ustreza pogojem, predpisanim 

Vj'Oji'g tehničnim predpisom in standardom za pro- 
(hT- obveznim priporočilom Mednarodne železni- VMrvl odstavek 40. člena); 

6) če pri vožnji po železniški progi uporablja železniško 
vozilo, prazno ali naloženo, ki ne izpolnjuje pogojev glede 
profilov vozila, osne obremenitve in mase na dolžinski m, 
določenih s tem zakonom (prvi odstavek 41. člena); 

7) če železniškega vozila ne vzdržuje v stanju, ki zagotavlja 
varen železniški promet, ali če ga redno ne nadzoruje ali 
občasno ne pregleda (prvi in drugi odstavek 44. člena); 

8) če železniškega vozila ne opremi z napravami za samo- 
dejno zaviranje (prvi odstavek 45. člena); 

9) če potniškega voza ne opremi z napravami za ogrevanje, za 
električno razsvetljavo, s sanitarno-higienskimi napravami, 
gasilnimi aparati in če ga ne priredi za varno prehajanje iz 
voza v voz (47. člen); 

10) če na delu železniškega vozila, ki utegne priti v stik 
z električno napetostjo in spraviti v nevarnost življenje oseb, 
ne izvede varnostnih ukrepov v skladu s predpisom (48. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 4.000 SIT se kaznuje za prekršek iz 
prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca ali 
pravne osebe. 

118. člen 

Izvajalec se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj 
25.000 SIT: 

1) če o spodnjem in zgornjem ustroju proge, postrojih, napra- 
vah in objektih na progi ne vodi evidence in drugih tehničnih 
podatkov, pomembnih za varnost železniškega prometa 
v skladu s predpisom (tretji odstavek 8. člena); 

2) če v progovnem pasu gradi objekte ali postroje, ki so 
namenjeni za nakladanje in razkladanje stvari, ki se prevažajo 
po železnici, brez soglasja ministra, pristojnega za promet 
(drugi odstavek 13. čiena); 

3) če o železniškem vozilu ne vodi evidence in drugih tehnič- 
nih podatkov, pomembnih za varnost železniškega prometa, 
v skladu s predpisom (drugi odstavek 39. člena); 

4) če vlečnega vozila v prometu po železniški progi z avtostop 
napravo ne opremi z avtostop napravo ali napravami za vzpo- 
stavljanje radijske zveze med osebjem vlečnega vozila in 
centrom za upravljanje železniškega prometa ali napravami 
za dajanje svetlobnih in zvočnih signalov ali registrirnim 
merilnikom hitrosti ali priborom za prvo pomoč ali gasilnimi 
aparati ali če dizelskih lokomotiv ali električnih lokomotiv ali 
motornih vozov ne opremi z budnostno napravo impulznega 
tipa (prvi, tretji, četrti in peti odstavek 46. člena); 

5) če opravlja promet vlakov za prevoz potnikov in tovornih 
vlakov brez vnaprej določenega voznega reda ali če voznega 
reda, ki se nanaša na redni promet vlakov za prevoz potnikov, 
javno ne objavi najmanj 15 dni pred njegovo uveljavitvijo ali 
če se ne ravna po vnaprej določenem voznem redu (50. člen); 

6) če vlaka med vožnjo po železniški progi ne zasede s predpi- 
sanim številom železniških delavcev, ki imajo strokovno izo- 
brazbo in so strokovno usposobljeni (51. člen); 

7) če uvrsti v vlak železniško vozilo, ki ne ustreza predpisanim 
pogojem, tehničnim normativom in standardom za vozilo ali 
ni sposobno za promet ali ni v mejah profila vozila ali presega 
osno obremenitev ali maso vozila na dolžinski m, določeno za 
železniške proge, po kateri bo vozil vlak (drugi odstavek 53. 
člena); 

8) če tovornega voza, naloženega z nevarnimi snovmi, ne 
označi ali če nevarnih snovi ne prevaža v skladu s predpisi 
o prevozu nevarnih snovi (54. člen); 

9) če največja hitrost vlaka ne ustreza tehničnim pogojem 
proge in železniških vozil, iz katerih je sestavljen vlak, dejan- 
ski zavorni masi in sestavi vlaka, ali če je največja hitrost vlaka 
večja od največje dovoljene progovne hitrosti (55. člen); 
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10) če vlaka ne opremi s predpisanimi gasilnimi aparati in 
s priborom za prvo pomoč, ki morajo biti na lahko dostopnih 
mestih (prvi odstavek 56. člena); 

11) če vlaka za prevoz potnikov ponoči ter podnevi med 
vožnjo skozi predor, ki traja dlje kot tri minute, ne osvetli ali če 
vlaka za prevoz potnikov ne ogreva, kadar je zunanja tempe- 
ratura nižja od + 12x C (drugi in tretji odstavek 56. člena); 

12) če za vlak ne vodi podatkov o vlakovnem osebju, sestavi, 
zaviranju in gibanju ter o dogodkih v zvezi z njegovim prome- 
tom (57. člen); 
13) če pred začetkom del na spodnjem ali zgornjem ustroju 
proge ali postroju ali napravah ali objektih na progi ter med 
opravljanjem del ne ukrepa za varen železniški promet in 
varnost delavcev (prvi odstavek 58. člena); 

14) če pred začetkom del na spodnjem ali zgornjem ustroju 
proge ali postroju ali napravi ali objektih na progi ne zavaruje 
delovišča (drugi odstavek 58. člena); 

15) če med trajanjem del na spodnjem ali zgornjem ustroju 
proge ali postroju ali napravi ali objektu na progi ne organi- 
zira varnega železniškega prometa na mestu opravljanja teh 
del (tretji odstavek 58. člena); 

16) če po končanih delih ne odstrani z železniške proge 
ostankov materiala ali delovnih sredstev ali signalov ali drugih 
predmetov, ki jih je postavil pri opravljanju del, ali če ne 
namesti opreme in naprav, ki zagotavljajo varen železniški 
promet (četrti odstavek 58. člena);' 

17) če uporablja prometno signalizacijo, ki ne ustreza organi- 
zaciji in delovnemu procesu pri opravljanju železniškega pro- 
meta ali ne zagotavlja varnega železniškega prometa, ali če 
pomen signalov ni enoten za vso republiko (59. člen); 

18) če železniške proge ne opremi s prometno signalizacijo 
(60. člen); 
19) če signala ne osvetli z lastnim svetlobnim virom ali ga ne 
prevleče z odsevno snovjo (62. člen); 

20) če s signalom ne označi začasne nevarnosti ter začasne 
omejitve in prepovedi v železniškem prometu ali če ga ne 
odstrani takoj, ko ni več razlogov, zaradi katerih je bil postav- 
ljen (63. člen); 

21) če na določenem mestu na odprti progi in prometnem 
mestu ne postavi signala za opominjanje, namenjenega za 
osebno varnost železniških delavcev in udeležencev v železni- 
škem prometu (64. člen); 

22) če signala ne dopolni, zamenja ali odstrani v primerih, ko 
njegov pomen, oblika, barva, najmanjša vidna razdalja ter 
mesto vgraditve oziroma postavitve ne ustrezajo zahtevam 
varnega železniškega prometa (65. člen); 

23) če ob izrednem dogodku v železniškem prometu ne rešuje 
oseb in ne pomaga poškodovanim (prvi odstavek 90. člena); 

24) če ob prekinitvi železniškega prometa zaradi izrednega 
dogodka ne izvede ukrepov za njegovo čimprejšnjo vzpostavi- 
tev (drugi odstavek 90. člena); 

25) če ne ugotovi vzrokov izrednega dogodka v železniškem 
prometu in okoliščin, pod katerimi je nastal (prvi odstavek 91. 
člena); 

26) če ne določi objektov, posebno pomembnih za varen 
železniški promet, ter jih fizično fn tehnično ne zavaruje (prvi 
odstavek 97. člena); 

27) če priključi industrijski tir ali progo druge železnice na 
železniško progo v nasprotju z določitvijo ministra, pristoj- 
nega za promet (drugi odstavek 101. člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 3.500 SIT se kaznuje za prekršek iz 
prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca. 

poročevalec, št. $6 
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119. člen 

Izvajalec se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najma' 
20.000 SIT: 

1) če dovoli opravljanje dela v železniškem prometu žel®^e 
škemu delavcu, ki ni uspešno opravil preverjanja str ^ 
usposobljenosti ali čigar usposobljenost za to delo 
preverjena (peti odstavek 67. člena); 

ki rieP0" 2) če dovoli opravljanje del železniškemu delavcu, * ^ 
sredno sodeluje pri opravljanju železniškega ProrTJeq|ed^ 
opravljenem izrednem ali občasnem zdravstvenem P< « ^ 
na katerem so ugotovljeni neizpolnjeni zdravstveni P nen, 
predpisani za ta dela, ali če delavec ni bil na zdravs 
pregledu, na katerega je bil poslan (75. člen); 

3) če dovoli opravljanje del železniškemu delavc 
sredno sodeluje pri opravljanju železniškega proJI,0inos,i 

katerega se pri preverjanju duševne in telesne z^Djsanifl 

ugotovi, da ne izpolnjuje zdravstvenih pogojev, pre ^ jli 
za opravljanje teh del, ali da dela pod vplivom al* 
psihoaktivnih sredstev ali mamil (77. člen); 

, x.a v<# 
4) če na železniških postajah ali v depojih zavleoCjeluje'° _.a/1 v katerih se železniškim delavcem, ki neposredno s' 
pri opravljanju železniškega prometa, zagotavlja p0 

prekinitvijo med izmeno ali dnevni počitek med z®^ju s pr^' 
izmenama, ne zagotovi prostorov za počitek v sklai 

pisi o varstvu pri delu in varstvu pred hrupom v 

okolju (83. člen). 
nrekfš6"'1 Z denarno kaznijo najmanj 3.000 SIT se kaznuje za P 

prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca- 

120. člen 
kaznuje 

de'uJsP 

Odgovorna oseba izvajalca ali pravne osebe se 
prekršek z denarno kaznijo najmanj 3.000 SIT: 

1) če dovoli železniškemu delavcu, ki neposredno soo® 
opravljanju železniškega prometa, opravljati delo a splo 
redi na delo v nasprotju z določbami tega za" m jp 
nega akta oziroma kolektivne pogodbe o dnevne 
skem počitku in razporeditvi v izmene (82. člen); ^ ^ 

2) če trajno ne nadzira uporabe določb tega zako1^# 
ukrepa za uporabo določb tega zakona (prvi 0 

člena); 

3) če železniškemu delavcu, ki neposredno s v9opL 
opravljanju železniškega prometa, začasno ne Pre^0 4.1°,« 
Ijanja del na delovnem mestu v primerih iz . dstav0* 
prvega odstavka 88. člena tega zakona (drugi 0 

člena). 

121. člen 
kazi n#' 

Odgovorna oseba izvajalca ali pravne osebe se 
prekršek z denarno kaznijo najmanj 3.000 SIT. 

in oP°z me" 
1) če ne ravna po prepovedih, omejitvah, ukazin po" |Ll 
danih s signali, ali če ne ravna po signalu, k 
obveznega ukaza ali opozorila, ali če v železnis pjin 
ne daje predpisanih signalov ali če se ne ravn 
člen); / 

2) če opravlja dela v železniškem prometu, za ^ 
strokovne izobrazbe in strokovne usposobljenos 
vek 67. člena); ^ (jj 

3) če začne z deli ali opravlja dela na delovnem ^ d'4< 
čemer se čuti utrujeno ali bolno ali iz kater . 0<js 
razlogov nezmožno za opravljanje del (prvi in o 
76. člena); 

m alK° hO1' 
4) če začne z deli na delovnem mestu pod vpl.iv0.vja 3IH0 

Dsihoaktivnih sredstev ali mamil, ali med deli uz 
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■ mamila ali psihoaktivna sredstva (tretji odstavek 76. 4|ena)'. 

122. člen 

^žooosrr kaznu'e za Prekršek z denarno kaznijo naj- 

p'ehoda'7a^.čfZ železniSko progo zunaj cestnega prehoda ali 

2) če 

J     W 1 »V 1 W v I IWj VVV a za pešce (prvi odstavek 28. člena); 

PromLn s® zat0če na kraj izrednega dogodka v železniškem 
P°ne3rex.|V katerem je bil kdo poškodovan ali se je smrtno 
ie o tam .pa ne sodeluje pri reševanju poškodovancev, ali 
P°nesre?ii i ' ne obvesti izvajalca; če se je kdo smrtno 
Ofgani»apr hu'e Poškodoval, pa tudi najbližjo zdravstveno 
"i® zarto, , a" medicinski zavod in pristojni organ za notra- 
^ Q8ve (drugi odstavek 91. člena); 

0<l*IavkarQJ
varen železniški promet (1. do 10. točka prvega *d člena); 

nK??8] h- namenjenih za dostop in gibanje po železni- 
v^le>ni«T° ,u" in v vlakih ne spoštuje notranjega reda em prometu (prvi odstavek 96. člena). 

l,P°0ZAKi ONSKI PREDPISI 

123. člen 

Podzakonski predpis k temu zakonu: 

S&rizac'i>. klasifikaciji in oznakah železniških prog 
člena) 

01,1 po uveljavitvi tega zakona. 

Ser . 124člen 

'8rnu žakonu°'en Za promet' izda Podzakonske predpise 

^ Procu* za Projektiranje, gradnjo in vzdrževanje železni- a (Prvi odstavek 4. člena); 
Jo ^90^ 

(5. člen); 

69a 'i zan Za Pr0izkušnjo in poskusno obratovanje spod- v ha pro^^.693 us,ro'a Pr09e' postrojev, naprav in objek- 

^ '°čl8naf r0S,e9a Pro'i'a za železniške proge (drugi odsta- 
'I o 
>St in drugih tehničnih podatkih, pomembnih za 
OdM°'u PronJni$kega prometa na spodnjem in zgornjem av0k ft A|P°s,roi'h, napravah in objektih na progah (tretji 
J), lena>; 

fer ukrepih za gradnjo gradbenih objektov, drugih 
Vr®via v J av,ianje postrojev, napeljav in naprav ter sadi- la); varovalnem progovnem pasu (četrti odstavek 13. 

1 

Pr0goJ?red Požarom, zamakanjem in poplavo v varoval- nem pasu (tretji odstavek 14. člena); 

«.?a graditev in vzdrževanje sistema železniških j, ai odstavek 16. člena); 
V varstv 

elekthxkrep'h na mestih, na katerih so postavljene 
in *nega omrežja, ki so pod napetostjo (prvi 

Irt^^nika^-varstvo pred škodljivimi električnimi vplivi na u9i n* !)skih in signalnovarnostnih postrojih in napra- 
Iji Stavek 18. člena); 
Na^Ostorih 
v 6k20.e|ne'nnfPravah opremi Prome,nih mest (prvi 

11) o vzdrževanju, nadzoru in pregledih spodnjega in zgor- 
njega ustroja proge, postrojev, naprav in objektov na progi 
(prvi odstavek 21. člena); 

12) o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalec in organiza- 
cije, ki vzdržujejo, nadzirajo in občasno pregledujejo spodnje 
in zgornje ustroje prog, postrojev, naprav in objektov na 
progah (drugi odstavek 21. člena); 

13) o pogojih za določitev mest cestnih prehodov, vrste pro- 
meta ter ukrepih, potrebnih za zagotovitev varnega prometa 
na cestnih prehodih (drugi odstavek 29. člena); 

14) o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati železniška vozila za 
opravljanje varnega železniškega prometa ter o pogojih glede 
tehnično-tehnološke enotnosti na železnici (drugi odstavek 
38. člena); 

15) o evidenci in drugih tehničnih podatkih železniških vozil, 
pomembnih za varen železniški promet (drugi odstavek 39. 
člena); 

16) o tehničnih pogojih, ki jih mora izpolnjevati prototip 
železniškega vozila, ter o načinu in postopku za odobritev 
prototipa (drugi odstavek 40. člena); 

17) o pogojih, pod katerimi smejo železniška vozila, ki ne 
izpolnjujejo pogojev, predpisanih za železniške proge, voziti 
po teh progah (drugi odstavek 41. člena); 

18) o načinu vzdrževanja in občasnih pregledih železniških 
vozil (tretji odstavek 44. člena); 

19) o merilih za število tovornih vozov, ki morajo biti v voznem 
parku izvajalca opremljeni z ročnimi ali pritrdilnimi zavorami 
(četrti odstavek 45. člena); 

20) o pogojih in ukrepih, pod katerimi smejo voziti po železni- 
ških progah z avtostop napravo vozila, ki niso opremljena 
z brezhibno delujočo avtostop napravo (drugi odstavek 46. 
člena); 

21) o varnostnih ukrepih na delih železniških vozil, ki utegnejo 
priti v stik z električno napetostjo (48. člen); 

22) o načinu organiziranosti in opravljanja železniškega pro- 
meta (drugi odstavek 49. člena); 

23) o sestavi vlakov in razporeditvi vozil v vlaku (drugi odsta- 
vek 49. člena); 

24) o načinu zaviranja vlakov (drugi odstavek 49. člena); 

25) o zasedbi vlakov z železniškimi delavci med vožnjo po 
železniški progi (drugi odstavek 51. člena); 

26) o osvetlitvi vlakov (drugi odstavek 56. člena); 

27) o opremi vlakov z gasilnimi aparati in priborom za prvo 
pomoč (tretji odstavek 56. člena); 

28) o ogrevanju vlakov (tretji odstavek 56. člena); 

29) o signalih, vrsti, pomenu, obliki, barvi, najmanjši vidni 
razdalji, mestu za vgraditev oziroma postavitev ter načinu 
njihove uporabe (drugi odstavek 61. člena); 

30) o merilih za delo v izmenah železniških delavcev, ki 
neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa 
(šesti odstavek 79. člena); 

31) o organizaciji in načinu opravljanja nadzora nad varnim 
železniškim prometom (drugi odstavek 84. člena); 

32) o načinu ugotavljanja, evidentiranja in statističnega 
spremljanja ter objavljanja podatkov o izrednih dogodkih 
v železniškem prometu ter o drugih pojavih, pomembnih za 
varen železniški promet (tretji odstavek 92. člena); 

31 poročevalec, št. fisf 
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33) o dostopu udeležencev v železniškem prometu in cestnih 
vozil na železniško območje (prvi odstavek 95. člena); 

34) o notranjem redu v železniškem prometu (prvi odstavek 
96. člena); 

35) o merilih za določitev objektov, posebno pomembnih za 
varen železniški promet (drugi odstavek 97. člena); 

36) o tehničnem in fizičnem varstvu železniških prog in objek- 
tov na njih na mestih možnih usadov, hudournikov, žametov 
ali močnih vetrov (prvi odstavek 98. člena); 

37) o ukrepih za zavarovanje železniškega prometa pozimi 
(99. člen) 

. v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona; 

38) o delovnih mestih, na katerih železniški delavci nepo- 
sredno sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa (prvi 
odstavek 71. člena) 
v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

125. člen 

Minister, pristojen za promet, izdaja tehnične predpise za 
železniške proge in železniška vozila, s katerimi uredi posa- 
mezna vprašanja v zvezi z načrtovanjem, projektiranjem, gra- 
ditvijo in vzdrževanjem železniških prog in železniških vozil. 
Z njimi lahko določi obvezno uporabo standardov in tehnič- 
nih specifikacij za železniške proge in železniška vozila. 

126. člen 

Minister, pristojen za zdravstvo, izda podzakonska predpisa 
k temu zakonu: 

1) o posebnih zdravstvenih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati 
železniški delavci, ki neposredno sodelujejo pri opravljanju 
železniškega prometa, in načinu njihovega ugotavljanja ter 
pogostosti in rednosti njihovega preverjanja (tretji odstavek 
71. člena); 

2) o načinu, obsegu, pogostosti in rednosti postopka prever- 
janja duševne in telesne zmožnosti železniških delavcev, ki 
neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa 
(četrti odstavek 76. člena) 

'V treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

127. člen 

Minister, pristojen za šolstvo, izda podzakonski predpis 
k temu zakonu: 

1) o strokovni izobrazbi in strokovni usposobljenosti železni- 
ških delavcev ter programih za usposabljanje in opravljanje 
strokovnega izpita (prvi odstavek 67. člena) 
v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

128. člen 

Izvajalec sprejme splošne akte: 

1) o dnevnem in tedenskem počitku in razporeditvi v izmene 
železniških delavcev, ki neposredno sodelujejo pri opravlja- 
nju železniškega prometa (82. člen); 

2) o pooblastilih železniških delavcev za opravljanje notra- 
njega nadzora nad varnim železniškim prometom ( 85. člen); 

3) o kršitvah delovne obveznosti v zvezi z varnim železniškim 
prometom ter okoliščinah in pogojih, pod katerimi se delav- 
cem za kršitev delovne obveznosti izreče eden izmed disci- 
plinskih ukrepov, postopku za izvajanje teh ukrepov ter pravi- 
cah o obveznostih in odgovornostih organov, ki odločajo 
o disciplinski odgovornosti (drugi odstavek 87. člena) 
v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona o'ziroma podelitve 
koncesije. 

129. člen 

Dovoljenja in soglasja iz drugega odstavka 31. člena, 
odstavka 41. člena, drugega odstavka 42. člena in 
odstavka 95. člena tega zakona izdaja izvajalec na 
javnega poblastila, dodeljenega s tem zakonom. 

Zoper dovoljenja in soglasja iz prejšnjega odstavkajn
rfi 

drugega odstavka 31. člena tega zakona, je ao 

posebna pritožba na Ministrstvo za promet in zveze. 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

130. člen 

Obstoječe ceste, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prvega 
gega odstavka 15. člena tega zakona, morajo jj"8'|ja#

# 

mestih zaščitno varovalno ograjo v dveh letih od uv 
tega zakona. 

131. člen 

Obstoječa nivojska križanja železniške proge s cesto, 
njujejo pogoje iz prvega odstavka 24. člena tega 
morajo biti izvedena kot izvennivojska v štirih letin o 
vitve tega zakona. 

( Obstoječa nivojska križanja železniške proge s. 
' z dnem uveljavitve tega zakona izpolnjujejo pogoie' 3 K"' 
"•odstavka 24. člena tega zakona, morajo biti izve 

izvennivojska v šestih letih od uveljavitve tega zako 
v 1 K' M* 

Obstoječa nivojska križanja železniške proge s C0S\?' zak 
njujejo pogoje iz tretjega odstavka 24. člena tega ^ o j 
morajo biti izvedena kot izvennivojska v dese ^6t, la"* 
uveljavitve tega zakona. Minister, pristojen za Pr0 -tj v Pfi 

• odloči, da se. gradnja izvennivojskega križanja opus 
rih, ko je tehnično neizvedljiva. 

132. člen 
n3 K 

Pri rekonstrukciji obstoječih drugih železniških Pr°®'a in^J 
rih je tehnično neizvedljivo izpolniti pogoje iz y

soPla5-, 
gega odstavka 7. člena tega zakona, se smejo> . ( 
z ministrom, pristojnim za promet, izjemoma upo<a 

in tehnični normativi, ki odstopajo od teh pogojev- 

133. člen 

Z rekonstrukcijo obstoječih industrijskih tirov, n up0r> 
tehnično neizvedljivo ali ekonomsko neupravičen 
pogoje iz prvega odstavka 7. člena tega zakona, s ^ „o 
poslabšati obstoječe razmere. Rekonstrukcija 
v soglasju z ministrom, pristojnim za promet. ' * ^ 

Odstopanja od pogojev iz prejšnjega odstavka ^en|jC 

posebej obrazložena in utemeljena v tehnični o° 
za rekonstrukcijo. 

134. člen „i 
' ti Obstoječe železniške proge morajo izpolnjevati 

točke prvega odstavka in tretjega odstavka 9- 
zakona v enem letu od uveljavitve tega zakona. 

135. člen 
njC 

Obstoječe železniške proge, proge drugih in P /* 
strijski tiri morajo izpolnjevati pogoje iz 10. uVjl|» 
odstavka 101. člena tega zakona v treh letih o 
tega zakona. (i & 

Do izpolnitve pogojev iz prejšnjega odstavka, p,„. ^ 
večja hitrost vlakov čez kretniško območje 
mestih iz 10. člena in prvega odstavka 101- č'en 

zmanjšana na največ 50 km/h. 

poročevalec, št. 
23 

32 



136. člen 

Hora "" P°s,ajališča na dvotirnih železniških progah 
ilena i lzP°lnievati pogoje iz četrtega in petega odstavka 20. a ,e9a zakona v enem letu od uveljavitve tega zakona. 

137. člen 

'o®b/t0|eiih Podvozih, katerih spodnji rob konstrukcije nad 
dov0ir

m ceste je postavljen v višini, ki je manjša od največje 
moJ** višine praznega ali naloženega cestnega vozila, 
Postavi- ■ v ^es,'h mesecih od uveljavitve tega zakona 
vedj „ 'en' zaščitni višinski profili in prometni znaki prepo- 
višina

Pr°me,a za Prazna ali naložena cestna vozila, katerih 
Vo?a :Prese9a višino med spodnjim robom konstrukcije pod- Za,n voziščem ceste. 

"letal06 v'^'nske profile in prometne znake prepovedi pro- 
»Idfjf® cestna vozila iz prejšnjega odstavka mora postaviti in Vati upravljavec ceste. 

138. člen 

P^čih cestnih prehodih, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 
>0(lniko avka 19- člena tega zakona, mora biti kontaktni 
lih si« smerne9a sistema napetosti 3 kV oziroma enofaz- 
'»iSini hOV 25 kV' 50 Hz in 15 kV' 16 2/3 Hz Pos,avlien 

v Petih |ft,°'očeni v prvem odstavku 19. člena tega zakona, 
^ etih od uveljavitve tega zakona. 

r^^osti cestnega prometa čez cestne prehode iz 
<e tena 

ods,avka morajo biti v šestih mesecih od uveljavi- 
"aiitiani Zakor|a z obeh strani cestnega prehoda na razdalji 
'""Četni m pre<^ zaščitnimi višinskimi profili postavljeni 
'"Sina or' Znaki za Prepoved prometa cestnih vozil, katerih 

®sega označeno višino. 
m, 

znake iz prejšnjega odstavka mora postaviti in 
upravljavec ceste. 

139. člen 
nI 

Njo (j® določbo prvega odstavka 46. člena tega zakona 
s '®čna '12'1997 v°ziti neopremljena z avtostop napravo 9pr».._ Vozila v orometu no žalamiških nroaah z avtostoo 
"lOti 

vie£na '12-1997 voziti neopremljena z avtostop napravo 
)ravo- oz'la v prometu po železniških progah z avtostop 
'ornefi'3rem'kalne lokomotive, parne lokomotive, težke arezine, gradbeni stroji in stroji za pluženje. 

140. člen 
fe\ij|.j ri ^"Orna delavci, ki so pridobili pravico voziti vlečno vozilo 

Sati železniški promet v skladu z 2. točko prvega 
lij a Zak člena oziroma 2. točko prvega odstavka 69. 

li°na o temeljih varnosti v železniškem prometu ll vaiiviiici c.. 
,>ni Ii.»! 0 temeljih varnosti v železniškem prometu e|]aviiw. ; SFRJ, žt. 26/91), ohranijo to pravico z dnem e tega zakona 

141. člen S,,. L '<daip _ 
^konpisov iz 123- 124- 125- 126- 127-in 128- člena 

'iS a se "Porabljajo: 
V&. Pravilnik (SI. glasnik ZJŽ, št. 4/78, 6/79, 8/81, 4/85, 
!)F>, ta 

1 %;ni pravilnik (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/81, 4-5/82, 6/83, 3/ 
j) JJ^ 

• 9laL°L.enotni organizaciji in delu operativne službe na 
<) p nik 2JŽ, št. 10/82, 2/83, 5/90); 
ljetno navodilo (SI. glasnik ZJŽ, št. 6/80, 3/82, 2/84, 4/ 

5) Navodilo za premik (SI. glasnik ZJŽ, št. 3/80, 3/87, 8/88); 
• »»mil '"I 

6) Navodilo o prometu vlakov na posameznih progah brez 
vlakospremnega osebja samo s strojevodjem na vlečnem 
vozilu (SI. glasnik ZJŽ, št. 3/87, prečiščeno besedilo 3/90); 

7) Navodilo o opravljanju prometne službe na progah, oprem- 
ljenih z avtomatskim progovnim blokom-APB (SI. glasnik 
ZJŽ, št. 5/90); 

8) Navodilo o opravljanju prometne službe na progah, oprem- 
ljenih s telekomando (SI. glasnik ZJŽ, št. 1/87 prečiščeno 
besedilo 3/90); 

9) Navodilo o tehničnih normativih in podatkih za izdelavo 
voznega reda (SI. glasnik ZJŽ, št. 9/89); 

10) Navodilo o označevanju vlakov na progah JŽ (SI. glasnik 
ZJŽ, št. 1/86, 8-9/87, 4/88); 

11) Navodilo o obrazcih prometne službe in načinu njihove 
uporabe (SI. glasnik ZJŽ, št. 9/84, 4/88); 

12) Navodilo o ugotavljanju in evidenci kapacitet in organiza- 
ciji tovornega prometa (SI. glasnik ZJŽ, št. 3/91); 

13) Navodilo o postopkih v primeru izrednih dogodkov (SI. 
glasnik ZJŽ, št. 8/72, prečiščeno besedilo 3/85, 1/89, 15/89); 

14) Navodilo o uporabi voz in nakladalnih pripomočkov (SI. 
glasnik ZJŽ, št. 8/89, 13/89); 

15) Predpisi za nakladanje (SI. glasnik ZJŽ, št. 3/73); 

16) Navodilo za prevoz izrednih pošiljk (SI. glasnik ZJŽ, št. 14/ 
88, 5/89, 13/89); 

17) Pravilnik o tehničnih pogojih za rabo olj v napravah na 
vlečnih vozilih (SI. glasnik ZJZ, št. 2/83); 

18) Pravilnik o opremi železniških tirnih vozil z aparati za 
gašenje požarov (SI. glasnik ZJŽ, št. 4-5/82); 

19) Pravilnik za varilska dela na železniških vozilih (SI. glasnik 
ZJŽ, št. 5/81); 

20) Pravilnik o rabi stabilnih naprav električne vleke na pro- 
gah JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 2/85); 

21) Pravilnik o vzdrževanju stabilnih naprav električne vleke 
na progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 9/84, 12/88); 

22) Pravilnik o železniških standardih (SI. glasnik ZJŽ, št. 14/ 
89); 

23) Navodilo za varnostne ukrepe pri električnem toku na 
elektrificiranih progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/78); 

24) Priročnik za varnostne ukrepe pri električnem toku na 
voznem omrežju enofaznega sistema 25kV, 50 Hz, JŽ (SI. 
glasnik ZJŽ, št, 5/79); 

25) Priročnik za varnostne ukrepe pri električnem toku na 
voznem omrežju enosmernega sistema 3 kV, JŽ (SI. glasnik 
ZJŽ, št. 10/78); 

26) Navodilo za delo na progah JŽ, elektrificiranih z enofaz- 
nim sistemom 25 kV, 50 Hz (SI. glasnik ZJŽ, št. 4/90); 

27) Navodilo za delo na progah JŽ, elektrificiranih z enosmer- 
nim sistemom 3 kV (SI. glasnik ZJŽ, št. 13/66); 

28) Navodilo za ravnanje z napravami za merjenje hitrosti na 
vlečnih in drugih vozilih in obdelavi trakov za registriranje (SI. 
glasnik ZJŽ, št. 6/80, 8/90); 

29) Pravilnik o zavorah na železniških vozilih (SI. glasnik ZJŽ, 
št. 2/88); 
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30) Navodilo za zaviranje vlakov (SI. glasnik ZJŽ, št. 11/88,13/ 
89); 

31) Navodilo o zaviranju vlakov na JŽ, kateri imajo v svojem 
sestavu tovorne vozove SŽD (SI. glasnik ZJŽ, št. 5/89, 7/90); 

32) Navodilo za vgrajevanje naprav na tekoči plin za kuhanje 
v vozilih JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/68); 

33) Navodilo za podaljšanje rokov periodičnih popravil salon- 
skih, inšpekcijskih in drugih specialnih vozil (SI. glasnik ZJŽ, 
št. 5/70); 

34) Navodilo za vodenje evidence dejavnosti vleke vlakov in 
vzdrževanja vlečnih vozil na JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/84); 

35) Navodilo za rabo signalov za električno vleko (SI. glasnik 
ZJŽ, št. 8-9/87, 8/89); 

36) Navodilo za vzdrževanje drsnih ležajev tirnih vozil (SI. 
glasnik ZJŽ, št. 9/59); 
37) Navodilo o garanciji kvalitet opravljenih popravil železni- 
ških vozil (SI. glasnik ZJŽ, št. 7/79); 

38) Navodilo za opravljanje kontrolnih pregledov tovornih voz 
JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 4/80, 10/82); 

39) Pravilnik o vzdrževanju železniških vozil (SI. glasnik ZJŽ, 
št. 2/84, 2/88, 7/88); 

40) Navodilo za popravilo kolesnih dvojic in ležajnih čepov 
(SI. glasnik ZJŽ, št. 6/58); 

41) Pravilnik za vleko na JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 2/67); 

42) Navodilo za meritve ohmske upornosti na osnem sklopu 
železniških vozil (SI. glasnik ZJŽ, št. 4/78); 

43) Navodilo za vzdrževanje zavor železniških tirnih vozil (SI. 
glasnik ZJŽ, št. 8/85, 12/87); 

44) Navodilo za delo strojnega osebja (SI. glasnik ZJŽ, št. 13/ 
67); 
45) Navodilo za upravljanje samično zasedenih vlečnih vozil 
pri vleki vlakov na progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 3/86,4/87,13/ 
87, 4/88, 8/89, 8/90); 

46) Navodilo za promet motornih vlakov (SI glasnik ZJŽ, št. 6/ 
82, 10/82); 

47) Pravilnik tehnično vozovne dejavnosti (SI. glasnik ZJŽ, št. 
6/88); 

t 
48) Navodilo za vozovne preglednike (SI. glasnik ZJŽ, št. 13/ 
90); 

49) Navodilo za vodenje evidence vozovno tehnične službe na 
JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 3/79); 

50) Navodilo za ogrevanje potniških voz (SI. glasnik ZJŽ, št. 7/ 
72); 

51) Navodilo za vzdrževanje električne razsvetljave potniških 
voz (SI. glasnik ZJŽ, št. 4/55); 

52) Pravilnik o negi železniških voz in motornih voz (SI. 
glasnik ZJŽ, št. 6/88); 

53) Začasni posebni pogoji za uvrstitev tovornih voz za prevoz 
osebnih avtomobilov za potrebe potnikov v potniške vlake na 
progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 6/70); 

54) Navodilo o meritvah in preizkušanju voznega omrežja na 
progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 7/89); 

55) Navodilo o tehtanju železniških vozil (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/ 
83); 

56) Navodilo o preizkusnih vožnjah železniških vozil po°Pra 

Ijenem popravilu (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/83); 
IŽ (SI 

57) Navodilo o hrambi tehnične dokumentacije na 
glasnik ZJŽ, št. 3/88); 

58) Navodilo o tehničnih pogojih za vzdrževanje težK'11010 

nih drezin serije 911 (SI. glasnik ZJŽ, št. 6/83, 3/85). 

59) Pravilnik o kemičnem uničevanju plevela in grmovla 

progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/90); 

60) Pravilnik za toplotno obdelavo kretniških delov in,irn 

izolirne stike (SI. glasnik ZJŽ, št. 4/86); 

61) Pravilnik o izolirnih stikih zgornjega ustroja 
prog (SI. glasnik ZJŽ, št. 2/84, 3/85); 

62) Pravilnik o vzdrževanju zgornjega ustroja na P 
(SI. glasnik ZJŽ, št. 3/71, 5/76, 8/89, 2/90); 

želez"® 

roga"' 

63) Pravilnik o vzdrževanju spodnjega ustroja na P1 

(SI. glasnik ZJŽ, št. 3/71); 
.rog"11' 

64) Pravilnik o tehničnih ukrepih za obtežbo 
mostov in prepustov (SI. glasnik ZJŽ, št. 3/77); 

65) Pravilnik o kategorizaciji prog (SI. glasnik ZJŽ, 
89, 15/89, 9/90); 

te I®2"1, I# 

Kr#' 
66) Navodilo o vgrajevanju in vzdrževanju tirnic jn ^g); 
v neprekinjeno zvarjenih trakovih (SI. glasnik ZJZ. 

iinik' 
67) Navodilo o pogojih in dinamiki uporabe Pr8^i); 

,ik^ ifliK 
vzdrževanje zgornjega ustroja (SI. glasnik ZJŽ, 

68) Navodilo za zavarovanje prometa pozimi (SI- 9laS 

št. 6-7/86); 
in P'e" 69) Navodilo o tehničnih pogojih za izdelavo ■ 

betonskih pragov tipa JŽ-70 (SI. glasnik ZJŽ, st- 0 

70) Navodilo za prevzem lesenih pragov in kontrol" n' 
impregniranja (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/74); . 

ter< 

J1 

71) Navodilo za varjenje železniških tirnic E° ( | 
postopku z zmanjšanim svitkom (SI. glasnik ZJZ, 

j ob*11" 
72) Navodilo za izvajanje del v zemeljski osnov ^g); 
prog za večje hitrosti (SI. glasnik ZJŽ z dne 12- 4 ^ 

73) Navodilo o enotnih kriterijih za kontrolo stani8 ^ 
mreži JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 3/88); ^ 

74) Navodilo za dobavo, vgradnjo in vzdrževanj® g, 
pritrditve »Pandroll« na mreži JŽ (SI. glasnik ZJ^> 

75) Navodilo za dobavo, vgradnjo in vzdrževani®^?)' 
sponke »SKL-2« na mreži JŽ (SI. glasnik ZJZ, »'• ^ 

76) Navodilo za proračun in vgrajevanje dolgih 'j'" 
na mostovih JŽ (SI. glasnik ZJŽ z dne 12. 4. 197»'' ,, 

r°z'ic|V 77) Navodilo o tehnološkem postopku za Pro,'ki
(?I0v (®' 

čito tirnic, kretnic, mostov, dvigal in pejner nosN 
nikZJŽ, št. 11/87); 

naP' 
78) Pravilnik o vzdrževanju signalnovarnostnih 
glasnik ZJŽ, št. 5/73, 8/84); 

JŽ <sl' 

ira"'' 

79) Pravilnik o funkcionalnem sistemu zvez 
ZJŽ, št. 8/85); 

80) Pravilnik o obsegu in vrsti telekomunikacij t 
naprav in postrojev na progah JŽ (SI. g|asr" 
9.4.1974); 

• a siS'1' 81) Splošni tehnični predpisi za relejne postaj"® 
nostne naprave (SI. glasnik ZJŽ, št. 27/57); 

✓ 

poročevalec, it. 2i 

Z> 

34 



^»Tehnični pogoji za zavarovanje prometa na potnih preho- 
Vnivoju (SI. glasnik ZJŽ, št. 5/74); 

pogoji za dobavo in vgradnjo signalnovarnostne 
(ah rl6,in telekomunikacijske opreme na magistralnih pro- (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/71); 

^nieni pogoji za visokofrekvenčne naprave sistema 
^ (SI. glasnik ZJŽ, št. 4/67); 

lTeh"*ni pogoji za železniške avtomatske teleprinterske 
,sl- 9'asnik ZJŽ, št. 2-3/63); 

fe*ni pogoji za dobavo in montažo opreme za radiodi- 
^tpr^6 zveze na območju JŽ ter posebni pogoji za radiodi- Ke «eze na območju JŽ (GDJŽ 3994/73); 

1aDrni°kba 0 tehničnih pogojih za progovna vozila, ki vozijo u9an, opremljenih z APB in TK (SI. glasnik ZJŽ, št. 6/76); 

» za ravnanje z induktivno avtostop napravo I 60 nik ZJŽ, št. 2/75, 8/89); 

za. v9radnj°, preizkušanje, predajo v obratovanje 
lokomotivskega dela AS naprave I 60 (SI. glas- 

il 
[ieDrn^''0 za uporabo, vgradnjo, preizkušanje in vzdrževa- 
nj; 9ovr>"h AS naprav na progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 2/ 
Navodilo r- 

o prometu vlečnih vozil, ki niso opremljena z AS 
Vave|g| Progah, opremljenih s progovnim delom AS I IM. r"wa«"i wpiwiiiijwiim s> j 

glasnik ZJŽ, št. 6/82, 8/82); 

i (GDjžl43
2
1
a

8
V2drževan'e ,e'e9ra's^°",e'efonsk'h vodov 'n 

«,di,° 0 tehničnem pregledu signalnovarnostnih 

H 

/«. w ^ lenmunerii pre 
9lasnik ZJŽ, št. 10/78); 

hu6'lJbio''? ° določitvi del, pri katerih delavci neposredno ' fiik 4 ,iPri opravljanju železniškega prometa (Službeni 

V ^ 
P strokovni izobrazbi delavcev, ki neposredno 

žt i Pr' opravljanju železniškega prometa (SI. glasnik 
^ '/86, prečiščeno besedilo 2/87, 6/90); 

J''li delav'* ° na^'nu opravljanja notranje kontrole in poobla- 
li|(7|5C®v za opravljanje notranje kontrole na JŽ (SI. 

K 9); 
k%e)nik 0 n°tranjem redu na železnici (Uradni list SFRJ, 

% "i®Vati * posebnih zdravstvenih pogojih, ki jih morajo ^ianiii » zniški delavci, ki neposredno sodelujejo pri 
]j|p Železniškega prometa (Uradni list SFRJ, št. 38/79); 

°Premi vlakov s priborom za prvo pomoč (SI. 
^ Žt. 5/79); 

""■no 0 Preverjanju delovne zmožnosti delavcev, ki sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa 
Ij, ">2jŽ, št. 5/79); 

vV V||!nik o merilih za delo v izmenah za železniške 
"Pr0rh 1ePosredno sodelujejo pri opravljanju železni- lota l\ tut o r n i X* -to/o-i oh /oh o/oo\ . ^ ,J8,a (Uradni list SFRJ, št. 13/81, 31/81, 2/82); 

0 or9anizaciji in izvajanju akcije za izboljšanje 
■ St ?/o'ev v železniškem potniškem prometu (SI. glas- 

Nv 
C«oCil0 za rabo pravilnika Združenja za mednarodne l: ave železniškega osebja (SI. glasnik ZJŽ, št. 10/81, 

104) Navodilo o priročnih lekarnah in o nuđenju prve pomoči 
poškodovanim in obolelim železniškim delavcem kakor tudi 
železniškim potnikom (SI. glasnik ZJŽ, št. 5/67); 

105) Navodilo o zbiranju in obdelavi medicinskih podatkov 
o obolenjih, poškodbah in smrtnosti delavcev, ki neposredno 
sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa (SI. glasnik 
ZJŽ, št. 5/67); 

106) Navodilo za dokazovanje prisotnosti alkohola v orga- 
nizmu delavcev med delovnim časom na JŽ (SI. glasnik ZJŽ, 
št. 5/67); 

107) Navodilo za rabo Pravilnika o strokovni izobrazbi delav- 
cev, ki neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega 
prometa (SI. glasnik ZJŽ, št. 9/79); 

108) Pravilnik o prevozu nevarnih snovi na železnicah v notra- 
njem in mednarodnem prometu (Uradni list SFRJ Medna- 
rodne pogodbe, št. 61/70, 59/72, 1/78, 6/78); 

109) Pravilnik o notranjem in mednarodnem telegrafskem, 
telefonskem in radijskem prometu na JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 5/ 
86, 2/87, 9/90); 

110) Pravilnik o projektiranju železniških investicijskih objek- 
tov (Ur. list FLRJ, št. 44/49); 

111) Pravilnik o graditvi železniških investicijskih objektov 
(Uradni list FLRJ, št. 78/49, 82/49); 

112) Pravilnik o tehničnih normativih in pogojih za projektira- 
nje in gradnjo železniških predorov (Uradni list SFRJ 55/73); 

113) Odločba o specifični naravi železniških mostov kot grad- 
benih del (Uradni list FLRJ, št. 87/49); 

114) Odločba o začasnih tehničnih predpisih za izdelavo 
projektov železniških mostov in prepustov (Uradni list FLRJ, 
št. 7/50); 

115) Odločba o postopku pri projektiranju in gradnji električ- 
nih vodov na križiščih z železniškimi progami (Uradni list 
FLRJ, št. 52/50); 

116) Pravilnik o protipožarnih ukrepih na železniških vozilih 
z odprtim kuriščem na trdna goriva v varovalnem progovnem 
pasu in progovnem pasu železniške proge (Uradni list SRS, št. 
17/82); 

117) Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih objektov ali 
drugih objektov, saditev drevja ter postavljanje naprav v varo- 
valnem progovnem pasu ob industrijskem tiru (Uradni list 
SRS, št. 2/87); 

118) Odredba o prepovedi uporabe cestno-železniških pre- 
hodov (Uradni list RS, št. 26/91-1, 28/91-1); 

119) Navodilo o vrstah in rabi telekomunikacijskih naprav in 
zvez (SI. glasnik ZJŽ, št. 46/77); 

120) Navodilo za kontrolo izvajanja voznega reda in uporabo 
prometno-tehničnih predpisov (SI. glasnik ZJŽ, št. 3/84); 

121) Navodilo o izdelavi voznega reda (SI. glasnik ZJŽ, št. 11/ 
88, 6/89); 

122) Navodilo za opremljanje službenih mest na progi s sig- 
nalnovarnostnimi napravami in postroji glede na maksimalno 
dovoljeno hitrost vožnje vlakov (SI. glasnik ZJŽ, št. 7/78); 

123) Navodilo za ugotavljanje tokov potnikov v mednarodnih 
vlakih in vlakih notranjega skupnega prometa (SI. glasnik ZJŽ, 
št 8-9/91); 

124) Navodilo o izračunavanju in ugotavljanju voznih časov 
(GDJŽ z dne 3.6.1956); 
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125) Navodilo o uvajanju vlakovnega prometa na dvotirnih 
progah med kapitalnim remontom enega tira (SI. glasnik ZJŽ, 
št. 9/83); 

126) Navodilo za izdelavo tehnološkega procesa dela na ran- 
žirnih in razporednih postajah (SI. glasnik ZJŽ, št. 6/72); 

127) Pravilnik o opravljanju radiotelegrafske službe na JŽ (SI. 
glasnik ZJŽ, št. 5/63); 

128) Kažipot za pošiljanje telegramov na omrežju JŽ v notra- 
njem in mednarodnem železniškem prometu (SI. glasnik ZJŽ, 
št. 11-12/75); 

129) Navodilo o uporabi voz in nakladalnih pripomočkov, 
Prilogi V in VI (SI. glasnik ZJŽ,št. 5/88); 

130) Samoupravni sporazum o skupni uporabi in izenačeva- 
nju tovornih voz, kontejnerjev in ponjav na mreži JŽ (SI. 
glasnik ZJŽ, št. 8/74, 6/87); 

131) Pravilnik o tehničnem pregledu in izročitvi v promet 
železniških vozil (Ur. list SFRJ, št. 26/69); 

132) Navodilo za rabo Samoupravnega sporazuma o sprot- 
nem vzdrževanju potniških in tovornih voz (SI. glasnik ZJZ, št. 
1/77); 

133) Navodilo za vzdrževanje naprav za gretje »Schaltbau« 
v potniških vozovih (SI. glasnik ZJŽ, št. 7/68); 

134) Navodilo za eksploatacijo in vzdrževanje podstavnih 
vozičkov Y-25 in tipa V-27, sprejetih na JŽ (SI. glasnik ZJŽ, 
št. 2/87); 

135) Navodilo za mazanje voz (SI. glasnik ZJŽ, št. 1/55); 

136) Navodilo o prevozu tanka M-84 in njegovih modifikacij 
(SI. glasnik ZJŽ, št. 1/88); 

137) Navodilo o rabi sovjetskih voz cistern na progah JŽ (SI. 
glasnik ZJŽ, št. 8/88, 5/89); 

138) Navodilo za oplemenitev vode za dizelska vozila (SI. 
glasnik ZJŽ, št. 10/73). 

142. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati; 
1) Zakon o ureditvi določenih vprašanj s področja varnosti 
železniškega prometa (Uradni list SRS, št. 28/81,36/81, 38/86). 

Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo uporabljati; 

1) Zakon o temeljih varnosti v železniškem prometu (Uradni 
list SFRJ, št. 26/91); 

2) Zakon o organizaciji jugoslovanskih železnic (Uradni list 
FNRJ, št. 50/60,13/63, prečiščeno besedilo 15/63, 5/66, prečiš- 
čeno besedilo 50/68, 55/68, 10/70); 

3) Samoupravni sporazum o sprotnem vzdrževanju tovornih 
in potniških voz (SI. glasnik ZJŽ, št. 7/76); 

4) Samoupravni sporazum o skupni organizaciji vleke vlakov 
in medsebojni uporabi vlečnih vozil (SI. glasnik ZJŽ, št. 6/90); 

5) Samoupravni sporazum o rezervnih delih za vozna sredstva 
in naprave v skupni in množični rabi na JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 
8/75, 15/89); 

6) Samoupravni sporazum o plačilu škode, povzročene na 
transportnih sredstvih v železniškem prometu (SI. glasnik 
ZJŽ, št. 1/84, 6/90); 

7) Samoupravni sporazum o dobavi in pomoči v električni 
energiji, gorivu, mazivu in potrošnem materialu in oskrbi vozil 
med ZTP (SI. glasnik ZJŽ, št. 1/77); 
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8) Samoupravni sporazum o medsebojnih razmerjihjž 
pogojih in odgovornosti kontrolno-prevzemnih orga" j, 
pri novogradnji in vzdrževanju voznih sredstev (SI. 9 
ZJŽ, št. 9/78, 8/89); 

9) Samoupravni sporazum o skupni rabi tehničnih srefl^ 
nadzor brezhibnosti in določitev tehničnih kara* ^ 
osnovnih transportnih zmogljivosti (SI. glasnik ZJZ, »'■ 

10) Navodilo za rabo samoupravnega sporazuma o sP^j/ 
vzdrževanju potniških in tovornih voz (SI. glasnik ZJZ. 
8/82, 10/82); 

, i~rP (\J0^ 
11) Metodologija delitve dela in stroškov med £|r 1 

2054/67); 
proS 

idn«1* 

12) Navodilo za uporabov predpisov o kategorizacj' 
v sestavi JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 2/88); 

13) Pravilnik za skupno uporabo tovornih voz v medna'0 

prometu (SI. glasnik ZJŽ, št. 19/89); 

14) Pravilnik o skupni uporabi potniških in 
v mednarodnem prometu (SI. glasnik ZJŽ, št. 19/°7>' 

7Jl št 
15) Navodilo o prometu salonskih voz (SI. glasni* ^ 

konteji' 
80); 

16) Samoupravni sporazum o uvrščanju voz in 
v park JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/74, 8/82); 

.4 u 4/1 
17) Pravilnik o službeni obleki na JŽ (SI. glasnik ZJ£. 

18) Pravilnik o prometu specialnega vlaka (SI. glasnik 
9/78); 

_ redaI 
19) Samoupravni sporazum o uresničevanju vozneg 
glasnik ZJZ, št. 11/86) 

i0fle' 

20) Samoupravni sporazum o delu vlakosprei 
v skupnem prometu (SI. glasnik ZJŽ, št. 1/87); 

a OS«"1' mnega 05 

ili)? 
21) Samoupravni sporazum o skupni uporabi, na |janj»i 
opravljeno delo, nadurno zadrževanje in nedostavu 1 

ških voz (SI. glasnik ZJŽ, št. 1/86); ij 

22) Navodilo o prometu salonskega voza (SI. glasnik 
80); 

iin'1"' 
23) Navodilo o signaliziranju zaključka vlaka s ^al 
svetilkami z rdečo utripajočo lučjo in postop6 

z njimi (SI. glasnik ZJŽ, št. 1/87); .j) 
rmain^ 

24) Navodilo o preoznačevanju potniških voz nori 
(SI. glasnik ZJŽ, št. 13/66); 

25) Navodilo za uporabo Samoupravnega sporaz" 
ničevanju voznega reda (SI. glasnik ZJZ, št. 1/87)' 

26) Samoupravni sporazum o omejitvi nakladanja na 
(SI. glasnik ZJŽ, št. 4/84); 

27) Samoupravni sporazum o oddaji voznih | gis 
začasno uporabo v primeru izrednih dogodkov t 
ZJŽ, št. 11-12/75); J 

IŽ (S1, 
28) Navodilo za popis tovornih voz na progah >»*• 
ZJŽ, št. 3/85, I 2/89); 

ornif1 vo*1" 
29) Navodilo za obdelavo podatkov popisa tovo 
progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 7/85, I 2/89); 

m kon'6'11 

30) Samoupravni sporazum o uvrščanju voz m 
v park JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/74, 8/82); 

31) Samoupravni sporazum o tekočem vzdrževan) 
in potniških voz (SI. glasnik ZJŽ, št. 7/76); 
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®arnoupravni sporazum o rezervnih delih voznih sredstev 
«t o?«,ro'ev v skupni in množični rabi na JŽ (SI. glasnik ZJŽ, 818/86, 15/89); 

snirt art10uPravni sporazum o nadomestilu škode na tran- v rtnih sredstvih na progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 6/90); 

Pravilnik o mikrofilmanju na JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 10/88); 

fiJavodi'° za uporabo predpisov o kategorizaciji prog tavi JZ (SI. glasnik ZJŽ št. 273/80); 

^Samoupravni sporazum o združevanju v Skupnost jugo- ovanskih železnic (SI. glasnik ZJŽ, št. 2/81); 

i/1 ^rayilnik o stopnji in vrsti strokovne izobrazbe učiteljev za 
Skih P00'*3 v l.-V. stopnji strokovne izobrazbe v železni- 
ci 5^9°in°-izobraževalnih organizacijah (SI. glasnik ZJŽ, 

delovr>aV'ln''< 0 kriterijih za izrekanje ukrepov prenehanja n®9a razmerja in ukrepov razporeditve delavcev na 

druga dela in deloVne naloge zaradi težje_ kršitve pri opravlja- 
nju železniškega prometa (SI. glasnik ZJŽ, št. 6/89); 

39) Navodilo za usklajevanje strokovne izobrazbe, pridobljene 
po prejšnjih predpisih (SI. glasnik ZJŽ, št. 9/79); 

40) Samoupravni sporazum o dodeljevanju nagrade 15. april 
- dan železničarjev Jugoslavije in drugih nagrad Skupnosti 
JŽ (SI. glasnik ZJZ, št. 4/88) 

41) Samoupravni sporazum o predstavnikih JŽ v tujini (SI. 
glasnik ZJŽ, št. 4/84); 

42) Samoupravni sporazum o temeljih sistema srednjega 
usmerjenega izobraževanja kadrov na JŽ (SI. glasnik ZJZ, št. 
1/87 prečiščeno besedilo). 

143. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 
sPlošn iejo pom opredeljujejo vsebino zakona in pojasnju- 
tirio s/eri" P°sameznih izrazov, uporabljenih v zakonu. Dol- 
ianjg sr{0

nJe^a narekujeta tehnično izrazoslovje in obseg ure- 

Pogoji za varen železniški promet je v predlogu 
Oa/Pome

0a(obse^"e^e 'n i.e razdeljeno na podpoglavja po ernbnejših elementih varnosti železniškega prometa. 
,e*ni£lra 

°. đa pro9e se morajo projektirati, graditi in vzdrževati hitrostl ",S,™zal° določeni prevozni in prepustni moči proge, 
"Plinski ' osn' obremenitvi, masi železniških vozil na meter, zahtevam varnosti železniškega prometa ter d rUl U9ifT) n • *ar,ltfVd 

%, prigP9°iem, ki jih za posamezno progo predpiše mini- 
v9fju nr°^n za promet. Pri projektiranju, gradnji in vzdrže- 

se morajo upoštevati tudi pogoji, določeni 0 Vernim- ... 
%imi d i prlP°ročili Mednarodne železniške zveze. Z nave- 
dkom: Tebami so dane minimalne oziroma maksimalne 

lfezPrr°9 

'likosti. au uant) mil 
""ar»e nrn Parametrov za novozgrajene in rekonstru- 
Porr,em6n^e' Navedeni parametri in njihova velikost so 
l^fietri' I?0'' za varn°st železniškega prometa; preostali 

°st so w Je' den'm°. največja dovoljena progovna P/°9rarn r 
,oieni z drugimi pravnimi akti, kot je Nacionalni 

r ^rnoJ^cja slovenske železniške infrastrukture idr. 'lenost žj elezniškega prometa je zlasti pomembna oprem- 
f°s'roji c^

Zn'^l<ih prog s signalnovarnostnimi napravami in 
/e°e Pton^a opremljenosti je odvisna od največje dovo- e"a o bsefVne hitrostr- v'Sia največja dovoljena hitrost zah- 
Vf'lika vr Jt6^0 stoPni° opremljenosti. Železniške proge so 
n Siovb■■ y,eke elektrificirane ali neelektrificirane. V Repu- 
d ®a toka n'J' uP°rabljamo za elektrifikacijo sistem enosmer- 
o°90(j d Napetosti 3 kV, po načelu vzajemnosti so odseki 
'°Qi, ft *av.ne meje do prve železniške postaje na železniški 

rv"a sisiL1' z Republiko Slovenijo elektrificirani z enofaz- 
*eiska 

25 kV, 50 Hz (HDŽ) in 15 k V, 16 2/3 Hz (OBB). 
kDre^sta<,u se uporablja kot dopolnilna, parna pa zgolj 
%nj6

a^ene in turistične namene. 
/?y ali Dor!zn'ške proge s cesto je izvennivojsko, z nadvo- 
i\i " krita zom' ali v istem nivoju s cestnim prehodom. 
ni odvisen od vrste (reda) ceste in kraja križa- 
HaS'straina elezn'ške proge in ceste, ki ni avtocesta ali 
o Cesf/ ,f,ces'a '• reda, pri čemer je promet motornih vozil 
Sn?^6'Dn r, 90st (već kot 7-000 vozil pldp) ali železniški 
p, e biti n,, °9' zelo pogosten (več kot 70 vlakov dnevno), ne 
c 

e^0(j °lv°lsko. 
>ih vozil čez železniško progo je dovoljen le na 
kjt n n prehod oseb čez železniško progo pa je 
c6 ima Prellod'h za pešce ali na cestnih prehodih, na 
p. 'ifrr)/ v,aki v železniškem prometu prednost pred 

In Pešci. 
Of.®Pe, p0t° ?^'tev mest cestnih prehodov, vrste prometa ter 

ori za za90tovitev varnega prometa na cestnih ovisno od gostote cestnega prometa in pogostosti 

železniškega prometa, preglednosti proge, največje dovo- 
ljene progovne hitrosti in največje dovoljene cestne hitrosti 
ter od drugih krajevnih razmer, pomembnih za varnost pro- 
meta, določi s predpisom minister, pristojen za promet. 
Cestni prehodi morajo biti zaradi varnosti prometa zavarovani 
z zapornicami ali po/zapornicami oziroma prometno signali- 
zacijo v skladu s predpisi, prehodi za pešce pa s svetlobnimi 
in zvočnimi napravami v skladu s predpisi. 

Železniška vozila ter naprave in oprema, ki se vgrajujejo v ta 
vozila, morajo izpolnjevati pogoje, predpisane z zakonom, 
podzakonskimi (tehničnimi) predpisi in standardi, vozila, 
namenjena za mednarodni železniški promet pa tudi pogoje, 
določene z obveznimi priporočili Mednarodne železniške 
zveze. Železniška vozila, ki so v lasti železniške uprave druge 
države, smejo voziti po železniških progah na območju Repu- 
blike Slovenije, če izpolnjujejo pogoje, določene s predlogom 
zakona _ in obveznimi priporočili Mednarodne železniške 
zveze. Železniško vozilo se izdela kot prototip, ki ga odobri 
minister, pristojen za promet. Vozila, ki se izročijo v promet, 
morajo ustrezati prototipu in morajo biti tehnično pregledana 
ter vpisana v evidenco železniških vozil, ki vsebuje vrsto, 
serijo, nosilnost, leto izdelave, evidenčno številko in druge 
podatke, odvisno od vrste vozila. Izvajalec vodi evidenco 
v skladu s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za promet. 
Železniška vozila se morajo vzdrževati v stanju, ki zagotavlja 
varen železniški promet, in biti opremljena z napravami za 
samodejno zaviranje. 
Vlečna vozila v prometu po železniških progah z avtostop 
napravo morajo biti opremljena z brezhibno delujočo avto- 
stop napravo. Vlečna vozila v prometu po magistralnih pro- 
gah, na katerih je največja dovoljena progovna hitrost nad 100 
km/h, morajo biti opremljena z radijskimi napravami, s kate- 
rimi se vzpostavlja radijska zveza z dispečerskim centrom. 
Potniški vozovi morajo biti opremljeni z napravami za ogreva- 
nje, električno razsvetljavo, sanitarno-higienskimi napra- 
vami, gasilnimi aparati in morajo biti prirejeni za varno preha- 
janje iz voza v voz. 

Izvajalec mora organizirati in opravljati železniški promet po 
enotnem tehnično-tehnološkem procesu v skladu s predlo- 
gom zakona, podzakonskimi predpisi, tehničnimi predpisi in 
standardi ter splošnimi akti. Promet vlakov za prevoz potnikov 
in vlakov za prevoz stvari poteka po vnaprej določenem voz- 
nem redu, pri čemer mora biti vozni red, ki se nanaša na redni 
promet vlakov za prevoz potnikov, javno objavljen najmanj 15 
dni pred njegovo uveljavitvijo. Vlak za prevoz potnikov mora 
biti ponoči, v predorih, v katerih traja vožnja dlje kot 3 minute, 
pa tudi podnevi znotraj osvetljen. Največja hitrost vlaka mora 
ustrezati tehnični sposobnosti proge in železniških vozil, iz 
katerih ja sestavljen vlak, resnični zavorni masi vlaka in 
sestavi vlaka. 
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Prometna signalizacija mora ustrezati organizaciji in delov- 
nemu procesu pri opravljanju železniškega prometa ter zago- 
tavljati varen železniški promet, glede pomena signalov pa 
mora biti enotna za vso Republiko Slovenijo. Železniške 
proge morajo biti opremljene s prometno signalizacijo, ki 
železniške delavce in udeležence v železniškem prometu opo- 
zarja na nevarnost, ki jim grozi, jih seznanja z omejitvami, 
prepovedmi in opozorili, ki jih morajo spoštovati, ter jim daje 
obvestila, nujna za varen železniški promet in za njihovo 
osebno varnost. Železniški delavci se morajo pri opravljanju 
železniškega prometa ravnati po omejitvah, prepovedih in 
obveznostih, danih s signali. Će je pomen signala nejasen, 
morajo železniški delavci in udeleženci v železniškem pro- 
metu ravnati tako, kot da ima tisti pomen, ki zagotavlja večjo 
varnost v železniškem prometu. 

Železniški delavci morajo imeti strokovno izobrazbo in 
morajo biti strokovno usposobljeni za dela, ki jih opravljajo 
v železniškem prometu, v skladu s predpisom, ki ga izda 
minister, pristojen za šolstvo, v soglasju z ministrom, pristoj- 
nim za promet. Za dela, ki jih opravljajo, morajo imeti stro- 
kovni izpit in se morajo strokovno izpopolnjevati; njihova 
strokovna usposobljenost se mora preverjati občasno, če je 
potrebno pa tudi izredno. Strokovni izpit za železniškega 
delavca sme opravljati oseba, ki je pred tem končala program 
strokovnega usposabljanja za določeno vrsto poklica in se je 
pripravila za opravljanje strokovnega izpita po programu, 
določenem za ta poklic. 

Posebni pomen za varnost železniškega prometa imata vož- 
nja vlečnega vozila in urejanje železniškega prometa, zaradi 
česar so v predlogu zakona taksativno določeni tile pogoji, ki 
jih morajo izpolnjevati osebe, ki opravljajo zadevna dela: 

- duševna in telesna zmožnost; 
- starost najmanj 21 let; 
- predpisana strokovna izobrazba; 
- opravljeno strokovno usposabljanje; 
- opravljen strokovni izpit. 

Delovna mesta, na katerih železniški delavci neposredno 
sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa, se določijo 
s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za promet. Železni- 
ški delavci, ki neposredno sodelujejo pri opravljanju železni- 
škega prometa, morajo izpolnjevati posebne zdravstvene 
pogoje in biti duševno in telesno zmožni opravljati dela teh 
delovnih mest. Posebni zdravstveni pogoji, način njihovega 
ugotavljanja ter pogostost in rednost njihovega preverjanja se 
določijo s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za zdrav- 
stvo. Železniški delavec, ki neposredno sodeluje pri opravlja- 
nju železniškega prometa, ne sme začeti z deli niti opravljati 
del, če je utrujen ali bolan ali iz katerih koli drugih razlogov 
nezmožen opravljati dela na delovnem mestu. Če se med 
opravljanjem del čuti utrujenega ali bolnega ali iz katerih koli 
drugih razlogov nezmožnega za delo, mora takoj prenehati 
delati ter o tem obvestiti odgovorno osebo izvajalca. 

S predlogom zakona so določeni elementi, od katerih je 
sestavljena izmena delavcev, ki neposredno sodelujejo 
v železniškem prometu, ter določeno njeno najdaljše trajanje 
v dolžini 12 ur. Izmena železniških delavcev, ki vozijo vlečno 
vozilo vlaka za prevoz potnikov, sme trajati največ 10 ur; 
v okviru tega lahko traja vožnja največ 8 ur. Dnevni počitek 
med zaporednima izmenama železniških delavcev, ki nepo- 
sredno sodelujejo v železniškem prometu, mora trajati dvojno 
število ur izmene, vendar ne manj kot 12 ur. Merila za delo 
v izmenah teh delavcev se določijo s predpisom, ki ga izda 
minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom, pristoj- 
nim za delo. S tem so dani okviri, ki zagotavljajo duševno in 
telesno sposobnost delavcev. 

Izvajalec mora organizirati notranji nadzor nad varnim želez- 
niškim prometom in trajno skrbeti za varen železniški promet 
v skladu s predlogom zakona, podzakonskimi predpisi in 

splošnimi akti. Notranji nadzor opravljajo železniški deW' 
pooblaščeni s splošnim aktom izvajalca. 

. Poleg disciplinskih ukrepov, določenih z zakonodajo o de^ 
nih razmerjih, se lahko železniškemu delavcu, ki je P" r te 
Ijanju železniškega prometa kršil delovno disciP"™' .„(( 
disciplinski ukrep razporeditve na drugo delovno me ^ 
pogoji, ki jih določa splošni akt oziroma kolektivna p°y 
v skladu z zakonom. 

Posebne varnostne ukrepe začasne prepovedi 
dela in začasne odstranitve z delovnega mesta lahko ^ 
škim delavcem izreče pooblaščen železniški ^ave?nlom^ 
bliški prometni inšpektor v primerih in pod pogoji ooi 
s predlogom zakona. 

Ob izrednih dogodkih v železniškem prometu mora i?v^rBpe 
reševati osebe in pomagati poškodovancem ter [zveS

k ^J//H, 
za čimprejšnjo vzpostavitev prometa. Vzroki in ok ^ 
pod katerimi so nastali izredni dogodki v železnlS" be, H 
metu, morajo biti ugotovljeni. Železniški delavci 'n°nifl(0 
so ali se zatečejo na kraj izrednega dogodka v žele ^\\ 
prometu, v katerem je bil kdo poškodovan, morajo so ^ 
pri reševanju poškodovancev ter takoj obvestiti izv I 
se je kdo smrtno ponesrečil ali hujše poškodova j/i 
najbližjo zdravstveno organizacijo ali medicinski 
pristojni organ za notranje zadeve. 

'h ^0% 
Dostop udeležencev v železniškem prometu in cef°'a le ^ 
na železniško območje in gibanje na njem sta dovolj 

„določenih mestih. Način obnašanja udeležencev jpi- 
škem prometu na železniškem območju se doto ci ^ pro- 
som o notranjem redu, ki ga izda minister, jg/«/"1' 
met. Osebe, ki uradno opravljajo določena dela n ^ io 
škem območju, razen železniških delavcev, mora/ 
dobiti pisno dovoljenje izvajalca. " ^ 

Poglavje pogoji za varen železniški promet P9.'/"*Ugl ka,el' 
tirih in po progah drugih železnic vsebuje določbo, y ^ 
se za zagotavljanje varnega železniškega prorne 
strijskih tirih in po progah drugih železnic 
določbe predloga zakona, ki se nanašajo na vare. druS3 

promet po železniških progah, razen če ni z njim 
določeno. . 

I/St^i 
Poglavje inšpekcija železniškega prometa določa elti *! 
inšpekcijskega nadzorstva varnosti železniškega P 
obsega nadzorstvo nad izvajanjem določb predloga ^/C 
na njegovi podlagi izdanih podzakonskih pređp'SO ■ a 
nih predpisov in standardov ter splošnih aktov. uKoe0r 
Republiški prometni inšpektorat po republiških in ^glo 
železniškega prometa oziroma pristojni inšpektor z .}top 
opravljanju nadzora je republiški inšpektor ozirom 
inšpektor za delo upravičen: man0 
- odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pom 
v roku, ki ga' sam določi; .. orestof 
- predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška ° 
oziroma v skladu z zakonom izreči mandatno kaze . 
- prijaviti kaznivo dejanje; ■. 

' - predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepo • ^tef$ / 
- odrediti druge ukrepe in opraviti dejanja, za 
pooblaščen z zakonom, drugim predpisom ali aKt j 

Poglavje o kazenskih določbah vsebuje prekrške, kj Jjj 
kršitev materialnih določb predloga zakona stor!/n(pie^ 
pravna oseba, odgovorna oseba in posameznik. 
so določene kršitve 69-ih materialnih določb. ^ 

Poglavje podzakonski predpisi vsebuje pooblastila ^st'1 

jem podzakonskih predpisov ter določa javna P 
izvajalca v zvezi z varnim železniškim prometom■ ^ 

Poglavje prehodne in končne določbe vsebuje ro^logt^1 

ureditve materialnih določb iz drugega in šestega k 
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Izhodišča normativne ureditve sistema gospodarskih zbornic v Sloveniji 

^Primerjalnim prikazom - EPA 682 

Vada Republike Slovenije je na 85. seji dne 19/5-1994 
sprejela: 

- IZHODIŠČA NORMATIVNE UREDITVE SISTEMA 
GOSPODARSKIH ZBORNIC V SLOVENIJI S PRIMERJAL- 
NIM PRIKAZOM, 

to vam jih pošiljamo v obravnavo. Vlada Republike Slove- 
JJJl® Podpira kombinirani model (javnopravni model s pro- 
stovoljnim članstvom). 

9°SDoriV ,ri alternativne modele normativne ureditve 
1 nas,rskih zbornic v Sloveniji. Modeli temeljijo na gradivu 
d.rskihk1 "'2h°dižča normativne ureditve sistema gospo- 
Podaj. 2b°rnic v Sloveniji« in prilogah k temu gradivu, ki 1 1° Primerjalnopravni prikaz tega področja. 

^0(ie'l. ki jih predstavljamo, so naslednji: 

J, ,a °Pravni (kontinentalni) model, 
3, komhn°pravn' (anglosaški) model in 

"anstvom)rani mode' (javnopravni m 
Ob 

model (javnopravni model s prostovoljnim 

vPr akem modelu najprej (točka A) prikazujemo, katera 
j9o§6b 13 ^ mora' urediti zakon. V nadaljevanju (točka B) pa 
neje ni.no Pokazujemo odgovore na ključne dileme, podrob- 
Posam avnavane v omenjenih »Izhodiščih«, ki jih implicira p0 — 
sisterna^n mocle'- K'iu^ne dileme ureditve zborničnega 

illanlt zbornic(e). 3, h0rj® 0 (obveznost, krog članstva), 
tistem "'a'na struktura zborničnega sistema (ali enoten 
4. teri P°krije vse gospodarske dejavnosti), 
obm04°r,a'na struktura zborničnega sistema (ali obstajajo 
5' branj zbornice °z kakšen je njihov status in pomen), 
Cah (jb^. organiziranost gospodarskih subjetkov v zborni- 
? fcjje zbornic(e), 
8 0r9am ,inie zborn'c(e), 1 zbornic(e). 
Pfj _. 
Pravo ?°yoru na 3. dilemo upoštevamo, da paralelno s pri- 
Prave07 0 gospodarskih zbornicah potekajo tudi pri- 
P°sebej Zakonodajni postopki za sprejem zakonov, ki bodo 

9Q*darsfd"' zbornice na Področiu obrti oziroma kmetijstva 

JAvNOPRavn, MODEL Z OBVEZNIM ČLANSTVOM 

zakonskega urejanja: 

* Načini Pr'st°jnosti in sestava), 
oranžnega povezovanja v okviru zbornice. 

govori na ključne dileme: 

ž Čl 

Us zbornice: zbornica je subjekt javnega prava. 

[anstvo- 
vl?

: č'ani so samostojni podjetniki in gospodarske 
*| )u,eno z javnimi podjetji in z izjemo tistih, ko so po 

v nsWo obrtne oz- kmetijsko - gozdarske zbornice. S°clni Je.obvezno in nastane ipso iure z vpisom subjekta re9ister. 

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

- dr. Maks TAJNIKAR, minister za gospodarske dejav- 
nosti, 
- Nevenka ČREŠNAR-PERGAR, svetovalka Vlade Repu- 
blike Slovenije v Ministrstvu za gospodarske dejavnosti. 

3. Horizontalna struktura zborničnega sistema: poleg 
(splošne) gospodarske zbornice se kot javnopravna orga- 
nizma ustanovita še obrtna in kmetijsko - gozdarska zbor- 
nica, ki ju urejata posebna zakona. 

4. Teritorialna struktura zborničnega sistema: samostojna 
pravna oseba je le nacionalna zbornica, v okviru katere se 
organizirajo območne enote oz. območne zbornice z večjo ali 
manjšo avtonomijo. 

Varianta: ustanovijo se območne gospodarske zbornice kot 
samostojni pravni subjekti. Območne zbornice se povezujejo 
v nacionalno zbornico (Gospodarska zbornica Slovenije ali 
Združenje gospodarskih zbornic Slovenije). 

5. Branžna organiziranost: v okviru zbornice se organizirajo 
branžna združenja po posameznih dejavnostih. 

6. Funkcije: 
- zbornica predstavlja gospodarstvo vis-a-vis državi ozi- 
roma nastopa kot partner državi v imenu gospodarstva, 
- zbornica izvaja določene infrastrukturne storitve za svoje 
člane (informacijska, svetovalna dejavnost), 
- zbornica opravlja določene naloge po javnem pooblastilu, 
ki ji ga poveri država. 

7. Financiranje: zbornica se financira iz obvezne članarine, 
dodatni viri financiranja so državne dotacije, krediti, darila in 
volila. Višino članarine določi najvišji organ upravljanja zbor- 
nice v soglasju z Vlado RS. 

8. Organizacija: zbornica ima skupščino kot najširši organ 
upravljanja z reprezentativno sestavo (po kategorijah terito- 
rija, velikosti gospodarskih subjektov in dejavnosti), upravni 
odbor kot izvršilni in poslovodni organ ter predsednika kot 
organ, ki predstavlja in zastopa zbornico. 

II. ZASEBNOPRAVNI MODEL S PROSTOVOLJNIM 
ČLANSTVOM 

A. Področje zakonodajnega urejanja: 

- status zbornic, 
- pogoji in postopek ustanavljanja, 
- statusne značilnosti (ime, sedež), 
- funkcije, 
- organi (pristojnosti in sestava), 
- način pridobivanja sredstev za delo. 

Ostala vprašanja organizacije se prepustijo avtonomiji članov. 

B. Odgovori na ključne dileme 

1. Status: gospodarske zbornice so subjekti zasebnega prava. 
Nastajajo po zasebni iniciativi gospodarskih subjektov. Šte- 
vilo zbornic je neomejeno. 

2. Članstvo: člani zbornic so lahko vsi gospodarski subjekti 
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(samostojni podjetniki in gospodarske družbe). Članstvo je 
prostovoljno. Vsak gospodarski subjekt se svobodno odloči, 
ali bo član zbornice oziroma V k'iter<!ffb6}fifc<?§£"b6 včlanil. 
Včlani se lahko tudi v več zbornic. "r>v"v 

S'i'itf t> 
3. Horizontalna struktura zborničnega sistema: navedene 
rešitve veljajo za vsa področja dejavnosti, razen za obrt ter 
kmetijstvo in gozdarstvo, kjer se združevanje ureja posebej. 

4. Teritorialna struktura zborničnega sistema: nepredvidljivo 
je, koliko zbornic bi v takšnem modelu nastalo in kako bi bile 
teritorialno razmeščene. Možna je velika asimetrija. 

5. Branžna organiziranost: analogno točki 4. 

6. Funkcije: gospodarske zbornice zasebnopravnega modela 
opravljajo storitve skupnega pomena za včlanjene gospodar- 
ske subjetke (informacijska, svetovalna, marketinška oz. pro- 
mocijska dejavnost). 

7. Financiranje: zbornice se financirajo iz članarine, ki jo 
plačujejo člani. Višino članarine določijo člani sami. Vsak 
gospodarski subjekt tehta stroške in koristi članstva. Infra- 
strukturne storitve, pomembne za podjetja, se ne socializi- 
rajo. 

8. Organizacija: vsaka zbornica ima skupščino, upravni odbor 
in predsednika. 

III. JAVNOPRAVNI MODEL S PROSTOVOLJNIM 
ČLANSTVOM 
A. Področje normativnega urejanja: 

- pogoji in postopek nastajanja gospodarskih zbornic ter 
njihov status, 
- obveznost združevanja gospodarskih zbornic v Združenje 
gospodarskih zbornic Slovenije, 
- funkcije gospodarskih zbornic in Združenja, 
- financiranje gospodarskih zbornic in združenja (pristojno- 
sti, sestava). 

B. Odgovori na ključne dileme 

1. Nastanek in status: gospodarske zbornice za posamezne 
dejavnosti, ki jih določi Vlada, nastanejo prostovoljno, po 
svobodni pobudi gospodarskih subjektov. Ko združevanje 
doseže prag reprezentativnosti, država takšni zbornici prizna 
javnopravno subjektiviteto in ekskluzivnost za določeno de- 
javnost. 

Združenje gospodarskih zbornic Slovenije je subjekt javnega 

prava, ki nastane z obveznim povezovanjem (branžnih) 
gospodarskih zbornic. 

2. Članstvo: člani gospodarskih zbornic so samostojni p 
■niki in gospodarske družbe, vključno z javnimi podjetji 
Članstvo je prostovoljno. 

3. Horizontalna struktura zborničnega sistema: 9osPocl^Sw 
zbornice pokrivajo vse gospodarske dejavnosti razen obni 
kmetijstva in gozdarstva. Organiziranost na teh dveh poo' 
jih se prepusti posebnima zakonoma. Obrtna in kmeti)8 

- gozdarska zbornica se kot pridružena člana sKUP 
z (branžnimi) gospodarskimi zbornicami povežeta v Zo'u 

nje gospodarskih zbornic Slovenije. 

4. Teritorialna struktura zborničnega sistema: območnaoTO' 
niziranost se lahko zagotavlja v okviru notranje organi« 
zbornic (statuti). 

5. Branžna organiziranost: na njej temelji celoten konceP' 
zborničnega sistema. 

6. Funkcije: , jn 
- zbornice predstavljajo gospodarstvo vis-a-vis drža 
civilni družbi oziroma nastopajo kot partner državi v H" 
gospodarstva, 
- zbornice izvajajo določene infrastrukturene storitve 
svoje člane (informacijska, svetovalna dejavnost), ua. 
- zbornice opravljajo določene naloge po javnem P° 
stilu, ki jim ga poveri država. 

Razdelitev funkcij med gospodarskimi zbornicami in ^y0|j 
vanjem se opredeli z generalno klavzulo, tako da je ® (va 
fleksibilna in da se sproti prilagaja potrebam gospo"3 

v skladu z odločitvami, sprejetimi v Združenju. 
xigp3' 

7. Financiranje: zbornice in Združenje se financirajo iz i() 
rine. Dodatni finančni viri so državne dotacije, krediti, da 
volila. 

zbranih 
Višino članarine in ključ razdelitve s članarinami z 
sredstev med gospodarskimi zbornicami in Zdruz 
določa najvišji organ upravljanja Združenja. 

8. Organizacija: gospodarske zbornice imajo skupš^'"0 ^ 
najvišji organ upravljanja z reprezentativno struktur 
kategorijah gospodarskih subjektov - velikost, terito , Kaieijurijan gospoaarsKin suDjeKtov - vellKOSi, 
pripadnost), upravni odbor in predsednika. Združeni 
skupščino, sestavljeno iz predstavnikov gospodarski „j 
nic ter obrtne in kmetijsko - gozdarske zbornice, UP 
obor in predsednika. 

Izhodišča normativne ureditve sistema gospodarskih zbornic v Sloveniji 

Sistemske spremembe v družbi, zlasti prehod v model tržnega 
gospodarstva, narekujejo spremembe funkcij, organiziranosti 
in delovanja gospodarskih zbornic. Pred vzpostavitvijo 
novega zborničnega sistema (ali reformo starega) je potrebno 
strokovno in politično ovrednotiti nekatere dileme. V nadalje- 
vanju navajamo te dileme, pri vsaki od njih pa možne alterna- 
tive. Vsaka alternativa je strokovno ovrednotena, upoštevaje 
primerjalno analizo ureditev zbornic v tujini. 

1. STATUS GOSPODARSKIH ZBORNIC 

Temeljno razpotje se pojavi ob vprašanju, ali naj se gospodar- 
ske zbornice organizirajo kot subjekti javnega ali kot subjekti 
zasebnega prava. V Evropi srečamo oba modela: zasebno- 
pravnega v Veliki Britaniji, na Portugalskem, Irskem, na Šved- 
skem etc., javnopravnega pa v Nemčiji, Španiji, Grčiji etc. Med 
obema modeloma so velike razlike, kar bomo prikazali v nada- 
ljevanju, ob posameznih dilemah v zvezi z ureditvijo zbornic. 

V javnopravnem modelu zbornice ustanavlja sama država. 
Druga možnost je, da jih ustanovijo gospodarski subjekti sami 
(prostovoljno združevanje), država pa jim podeli poseben 

status in s tem tudi reprezentativnost v razmerju (.jjjtf'1 

Zasebnopravne zbornice nastajajo v pravnoorgam 
oblikah zasebnega prava: kot gospodarske družbe, $ 
zavodi. Javnopravne zbornice imajo status institucije j 
prava. 

fliffl 
Kot bo razvidno iz nadaljevanja, izbira med javnop^3 r0pO1' 
zasebnopravnim modelom pomeni že sama po sebi w 
na številnih razpotjih, na katerih se znajdemo pr| .j jIv 
sistema gospodarskih zbornic. Vprašanja obvezno ta|0n) 
stva, strukture, funkcij, financiranja in postopka n 
zbornic so bistveno povezana z odločitvijo za ene j nrik3?!* 
modelov. Zato bomo v nadaljevanju pri vsaki dilern' P up0^«- 
kakšno rešitev implicira prvi in kakšno drugi mode, 
vaje možne korekcije, modifikacije in kombinacije111 

loma. 

2. ALI JE SPLOH POTREBNO NORMATIVNO URED'11' 
NIČNI SISTEM? 

(JfG 
Javnopravni model seveda zahteva bolj ali rTianLg|ud^aV 

pravno regulacijo zborničnega sistema. V tem mod 

poročevalec, št. frf 
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zbornice sama ustanavlja (že za konstituiranje je 
v n h Pravn' akt). poleg tega pa tudi intenzivno posega 

lihovo kovanje in izvaja tutelo nad njimi. V zasebnoprav- 
Dm n?odelu so vprašanja statusa, organizacije in delovanja PMta. avtonomnemu odločanju gospodarskih subjek- v, ki zbornice ustanavljajo in se vanje vključujejo. Vloga 
D?av® ie pri tem minimalna. Država se tudi redko odloči 
vb? zasebnopravnim zbornicam javna pooblastila (o tem 
nia V nacla,ievanju), zato tudi področni zakoni le redko ome- 
zbo ,9°sPodarske zbornice. Eventualna pravna ureditev m°rn'ćne9a sistema bi v primeru izbire zasebnopravnega 
(no? izdela,a kvečjemu splošni okvir delovanja zbornic 
liaini I* kak^n' pravnoorganizacijski obliki se lahko ustanav- 110) in opredelila pogoje in postopek ustanavljanja, kriterije 
jn ®Prezentativnost zbornic, za prenašanje javnih pooblastil 
Prav'h no' lzkušnie zahodnih držav kažejo, da v zasebno- 
Urejen rnode''*1 zbornični sistem ni posebej normativno 

PotrnK6 od,oćili za zasebnopravni model zbornic, bi bilo torej 
Davi? ■ z zakonom opredeliti pogoje in postopek za usta- 
vider nje 9°sP°darskih zbornic, zlasti pa bi moral zakon pred- 
Boanl HS,rezno pravnoorganizacijsko obliko, saj nobena od nje podarskih družb ni najbolj primerna za takšno organizira- 

■ oruštva pa so asociacije fizičnih, ne pa pravnih oseb. 

NErI1UKTURNE IMPLIKACIJE IZBIRE ZASEBNOPRAV- ALI JAVNOPRAVNEGA MODELA 

dob?ntaVi,ev javnopravnega modela zbornic bi zagotovila 
Ustan P^dvidljivost strukture, ki bi nastala. Če bi se zbornice 
teta) ?vi)ale (a" Pa bi se jim priznavala javnopravna subjektivi- 
stabiifi riavnim pravnim aktom, bi bil vzpostavljeni sistem 
n®stahn" ^asebnoPravni model implicira nepredvidljivost in 
tr®nut s* sistema- Zlasti v obdobju tranzicije, v katerem je 
kegn ?t° na^a dr*ava. t»i to lahko povzročilo nastanek veli- šibitit, ?vila politično obarvanih, funkcionalno in finančno n zbornic. 

RZI^KALNA STRUKTURA (TERITORIALNA ORGANIZI- 
RAT) ZBORNIČNEGA SISTEMA 

3) y 
*bornj S0knoPravnem modelu se struktura gospodarskih 
tako da HZpostavi po avtonomni vo,i' gospodarskih subjektov, a državna regulacija na tem področju ni umestna. 
b) \/, 
aina ^"opravnem modelu zborničnega sistema je teritori- 
"Pravn hKtUr,ranost tesno povezana s strukturo teritorialnih 
"Prave • s'stemov. torej z vprašanji organiziranosti državne 
sar^a n

ln.'°kalne samouprave. V državi lahko obstaja ena 
razprjB

a?'ona|na zbornica, lahko pa cela mreža teritorialno 
Ur®ditvah zbornic-v drugem primeru najdemo v primerjalnih la nacj P°navadi neko koordinacijsko strukturo, zbornico 
Obs,aia

0na'ni ravni, ki sintetizira pozicije »nižjih« zbornic. 
v®nđar <udi uredi,ve brez kodrdinacijskega organizma, 
V PoStewnim0, da za na^e razmere takšna ureditev ne pride 
fjejSa *v takšnih ureditvah namreč tradicionalno najmoč- 
"flUriraT°rn'ca' i e. zbornica s sedežem v glavnem mestu, «ot nacionalna zbornica, čeprav v resnici to ni). 

decentraliziran model se je uveljavil v Franciji,' 
naCloriai zbornice na treh nivojih - lokalne, regionalne in Umi 0r °\ Na vsaki ravni zbornice komunicirajo z ustrez- 
^ou S5an' (dekoncentrirane) državne uprave in lokalne 
PnaineaLaye 9lede gospodarskih vprašanj lokalnega, regi- 
'°l<aitie i narodnogospodarskega pomena. Poleg tega pa 
®*Podjetj.,n regionalne zbornice lažje vzpostavljajo stike 
°ssže > °a SV0Jem območju. V centraliziranem modelu se to Hta^j .n°tranjimi organizacijskimi ukrepi - regionalnimi 

^"traib-"1 P°dobno, tako da lahko ustrezno organiziran 
?'°ravn'ran zbornićn' sistem z organizacijsko dekoncentra- 

• ^aihr? 0 zagotovi učinkovit stik s podjetji. Zlasti velja to 
pica je P° dr*avo, kakršna je Slovenija. Centralizirana zbor- 
n0rnanjknl'eda tudi cenejša, ker se stroški ne multiplicirajo. 
^'orialn cer,traliziranega modela pa je zlasti v tem, da 
> a' ki s°a zb°rnica ne more artikulirati interesov gospodar- 

voiiin oka'ne9a ali regionalnega značaja in bi se lahko 111 na lokalni ali regionalni ravni. Vprašanje razmejitve 

med lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi interesi pa je 
seveda širše vprsjšanje,, povezano s prebrazbo celotnega 
sistema javne uprave pri nas. Tako bi na primer oblikovanje 
pokrajin z velikim obsegom pristojnosti najbrž impliciralo tudi 
decentralizacijo zbornic, saj bi obseg regionalnih interesov 
oziroma pristojnosti razširil tudi obseg funkcij regionalnih 
zbornic. 

Menimo, da je decentraliziran sistem zbornic ustreznejši od 
centraliziranega. Organizacijski temelj zborničnega sistema 
naj bi bile tako regionalne zbornice. Te bi se lahko formirale 
s samim zakonom. Pri tem bi lahko sledili sedanji teritorialni 
strukturi območnih enot GZS, še ustreznejše pa bi bilo obliko- 
vanje zbornic po območjih temeljnih sodišč. Ta ureditev bi 
bila preprosta tudi z vidika preglednosti članstva (temeljna 
sodišča vodijo sodni register). Vprašanje pa je, ali bi takšna 
teritorializacija sistema ustrezala dejanskim regionalnim inte- 
resom. Zato obstaja tudi alternativa, po kateri bi regionalne 
zbornice ustanavljali (prostovoljno) sami gospodarski sub- 
jekti. Zakon bi predpisal pogoje in postopek ustanavljanja. Po 
ustanovitvi pa bi država takšni zbornici priznala poseben 
status in s tem tudi reprezentativnost. 

Na nacionalnem nivoju bi pozicije regionalnih zbornic sinteti- 
ziralo združenje gospodarskih zbornic, v katero bi se regi- 
onalne zbornice obvezno združevale. 

4. ČLANSTVO 

a) V zasebnopravnem modelu članstva ni treba posebej nor- 
mativno opredeljevati. Ker gre za interesno združevanje, 
lahko zbornice ustanavljajo in se vanje včlanjujejo vsi gospo- 
darski subjekti po lastni volji. 

b) V javnopravnem modelu so člani zbornic gospodarske 
družbe in podjetniki. Vprašanje, na katero je potrebno odgo- 
voriti, pa je, ali naj ena zbornica (ali enotna mreža zbornic) 
pokrije vse sektorje gospodarstva. Sporna sta dva sektorja 
- kmetijstvo in obrt, ki imata svoje specifike in interese. 
Kmetijstvo je vključeno v splošni sistem zbornic le v Italiji, 
obrt pa v Avstriji, Italiji in na Nizozemskem. Francoski sistem 
je sestavljen iz treh vrst zbornic - zbornice za trgovino in 
industrijo (Chambres de Commerce et d'lndustrie), kmetijske 
zbornice (Chambres Agricoles) in obrtne zbornice (Chambres 
d'Artisanat). V zvezi s tem se zastavlja tudi terminološko 
vprašanje; ali je izraz gospodarska zbornica ustrezen. V pri- 
merjalnih ureditvah najpogosteje najdemo izraz trgovinska 
zbornica (Chamber of Commerce, Chambre de Commerce), 
včasih pa tudi trgovinska in industrijska zbornica (v Franciji: 
Chambre de Commerce et d'lndustrie). To terminološko 
razhajanje lahko deloma pripišemo enačenju pojma »trgovin- 
ski« in »gospodarski« v zahodnih državah (tako sta v bistvu 
identična pojma trgovinsko in gospodarsko pravo), deloma 
pa obsegu gospodarskih dejavnosti, ki jih delovanje zbornic 
zajema. Pojem »trgovinska zbornica« nikjer ne ustreza vse- 
bini - v nobeni od ureditev, ki smo jih preučevali, zbornice ne 
zajemajo zgolj sektorja trgovine. Pojem »trgovinska in indu- 
strijska zbornica«, ki ga uporabljajo Francozi, je za njihovo 
ureditev bolj ustrezen, vendar tudi ta pojem ne ustreza popol- 
noma dejanskemu stanju - izpuščen je namreč vsaj en sektor 
storitve. Če bi v Sloveniji ostali pri enotnem zborničnem 
sistemu za vse gospodarske dejavnosti, bi bil seveda udoma- 
čeni pojem »gospodarska zbornica« najprimernejši. Če pa bi 
ta sistem horizontalno strukturirali na podsisteme kmetijskih, 
obrtnih in »preostalih« (splošnih gospodarskih) zbornic, bi 
veljalo razmisliti o spremembi termina. 

Odgovor na vprašanje horizontalnega strukturiranja zbornič- 
nega sistema je ponekod narekovala tradicija - v Nemčiji in 
Franciji so se na primer obrtne zbornice razvile iz srednjeve- 
ških cehov, trgovinske (oz. trgovinske in industrijske) pa so 
nastale kot rezultat industrializacije v 19. stoletju. Pri nas je ta 
tradicionalna delitev zabrisana, tako da bi bilo morda najpri- 
merneje vzpostaviti enoten zbornični sistem. Če pa se posta- 
vimo na stališče, da so splošni interesi (infrastrukturni, 
makroekonomski etc.) v kmetijstvu in v obrti bistveno dru- 
gačni kot v drugih sektorjih gospodarstva, je potrebno pose- 
bej pristopiti k vzpostavitvi zborničnih (pod)sistemov, pri 
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čemer moramo pri urejanju vsakega od teh podsistemov 
posebej odgovoriti na vsa odprta vprašanja, ki jih obravnava 
pričujoče besedilo. Tako je npr. možno, da se zbornice za 
trgovino, industrijo in storitve organizirajo po javnopravnem 
modelu z obveznim članstvom in parafiskalnimi viri financira- 
nja, kmetijske zbornice pa po zasebnopravnem modelu s pro- 
stovoljnim članstvom in izključno avtonomnim urejanjem. 
Vendar pa bi bilo smiselno vse te vzporedne sisteme urediti 
po enotnih principih. Ena od možnosti je tudi normativna 
ureditev temeljnih načel organiziranosti in delovanja gospo- 
darskih, obrtnih in kmetijskih zbornic v enotnem aktu, zakonu 
o zborničnem delovanju. Ta bi lahko poleg omenjenih temelj- 
nih načel uredil podrobneje le gospodarske zbornice, obrtne 
in kmetijske pa bi v skladu z generalnimi principi uredila dva 
leges specialis. 

Poleg tega bi bilo ustrezno na nacionalnem nivoju urediti 
koordinacijo, skupno nastopanje oziroma generalno artikula- 
cijo interesov vseh sektorjev gospodarstva, torej tudi obrti in 
kmetijstva. Tako bi lahko v prejšnji točki omenjeno naci- 
onalno zbornično združevanje vključevalo poleg regionalnih 
gospodarskih zbornic tudi obrtno in kmetijsko nacionalno 
zbornico. Tako bi nastala krovna organizacija, ki bi bila resni- 
čen predstavnik gospodarstva v celoti, ravno tako pa tudi 
primeren partner države. 

Ko govorimo o članstvu, moramo omeniti še eno dilemo: ali' 
naj članstvo zajema tudi javna podjetja in javne gospodarske 
zavode. Zaradi specifičnih razmerij med temi organizacijami 
in okoljem je vprašanje, ali sodijo v gospodarske zbornice. 

5. OBVEZNOST ČLANSTVA 
To vprašanje iz številnih razlogov posebej izpostavljamo. 
Sedanji sistem obveznega članstva je namreč deležen števil- 
nih bolj ali manj argumentiranih kritik. 

a) V zasebnopravnih modelih je vključevanje v zbornice 
popolnoma prepuščeno avtonomni volji gospodarskih sub- 
jektov. Ti namreč zbornice ustanavljajo sami, ravno tako pa se 
tudi sami odločajo, v katero zbornico (če sploh) se bodo 
vključili. Pri tem seveda tehtajo obveznosti in koristi, ki jim jih 
prinaša članstvo. Prednost takega modela je v možnosti 
izbire, v konkurenčnem boju med različnimi zbornicami, kar 
pospešuje kvaliteto in znižuje cene storitev teh organizacij. 
Takšen model je veliko bolj tržno usmerjen kot javnopravni. 

b) V javnopravnih modelih je članstvo ponavadi obvezno in 
nastopi ipso iure z vpisom gospodarskega subjekta v register. 
Obveznost članstva zagotavlja resnično reprezentativnost 
zbornic. V vseh državah, ki so izbrale javnopravni model 
zbornic, je primarna funkcija teh ustanov zastopanje intere- 
sov gospodarskega sektorja vis-a-vis državi. Interese celot- 
nega gospodarstva pa lahko artikulira le zbornica, ki vključuje 
vse gospodarske subjekte na ozemlju države. Gospodarske 
zbornice naj bi resnično sintetizirale pozicije podjetij vseh 
dejavnosti, vseh regij etc. Obvezno članstvo pa seveda impli- 
cira tudi obvezno plačevanje članarine (ali drugačnih prispev- 
kov), ki so poglavitni vir dohodkov zbornice. 

Prostovoljno članstvo pa ni nezdružljivo z javnopravnim 
modelom zbornic. Zakon lahko predpiše pogoje in postopek 
ustanavljanja zbornic, samo ustanavljanje pa prepusti volji 
podjetij. Če so izpolnjeni pogoji in je izveden ustrezen posto- 
pek, država tako nastali zbornici podeli javnopravno subjekti- 
viteto in ji prizna status partnerja. Takšna ustanovitev bi bila 
verjetno vezana na večino gospodarskih subjektov na določe- 
nem območju (regiji). Ko bi bila taka organizacija ustanov- 
ljena, bi predstavljala (večinske) interese gospodarstva tega 
območja. Vključevanje preostalih gospodarskih subjektov bi 
sicer lahko bilo obvezno (s tem bi se zagotovila pokritost 
celotnega gospodarstva, velika in močna podjetja pa bi bila 
prisiljena sodelovati v solidarizaciji oziroma »socializaciji« 
gospodarske infrastrukture, i.e. storitev, ki so v splošnem 
interesu gospodarstva), lahko pa bi bilo tudi prostovoljno. 
Tako bi vsako podjetje samo presodilo, ali je zanj smiselno 
aktivno vključevanje v zbornico, ali koristi ustrezajo stroškom. 
Takšen modificiran javnopravni model bi pomenil dobro 
korekcijo negativnim implikacijam čistega javnopravnega 
modela. 
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6. FINANCIRANJE 

a) V zasebnopravnem modelu je to vprašanje ravno taW 
prepuščeno avtonomiji gospodarskih subjektov, ki se p° 
jejo v zbornicah. Zbornice se financirajo s članarino in z 
čunavanjem storitev. Viri dohodkov takih zbornic so 
nestalni, nepredvidljivi. Poleg tega pa je obseg srea ^ 
s katerimi razpolagajo, zaradi njihove majhnosti s k roni®. ^ 
pa onemogoča razmah obsežnejših dejavnosti z visokihm 
nimi stroški (npr. veliki informacijski sistemi). P°z',ivna

8nl in 
takega financiranja je tesna povezanost med PrisPev?nLu jih 
koristmi. Podjetje, ki meni, da je koristnost storitev, km« ^ 
zagotavlja zbornica, v razmerju do članarine premajin ■ 
zbornice izstopi. V tem modelu se infrastrukturne s,0[' |iajo 
gospodarstvo (tiste, ki niso v državni pristojnosti) za?° ®Jnja 
s tržnim mehanizmom, kar je slabo zlasti za majhna in s ^ 
podjetja (petites et moyennes entreprises, PME). Taksn 
ditev do neke mere zavira tudi nastajanje novih podjetJ- 

rfldVSf^ 
b) V javnopravnem modelu se zbornice financirajo P'eu 

po (para)fiskalnih kanalih. Možne so različne izvedbe: 

aa) Država predpiše poseben davek ali poveča 
njo pri že predpisanem davku (ponavadi gre za oa» p 
dobiček - la taxe profesionnelle, das Gewerbesteu ^ 
denar se zbira namensko za zbornice. Lahko se zliv?un od 
sredno v proračun zbornic, lahko pa v državni Pror n V 
tam naprej pa gre zbornicam (drugi sistem ni us!IeZ

dajatev 

popolnoma zatre finančno neodvisnost zbornic). To 0 a jo 
lahko pobira država v okviru davčne službe, lahko< v 
pobirajo zbornice same. V prvem primeru je postop ^js- 
prost in cenen, v drugem pa simbolično ustvarja vtis n ^ 
nosti zbornic. Bistveno pri tej varianti je, da si držaV?|ojaniu 

odločanje o višini obveznih dajatev podjetij. Pri tem O'o 
je običajno dolžna prisluhniti tudi mnenju samih zbor 

bb) Gospodarske zbornice pobirajo denar od 9°®P°^ot> 
subjektov v obliki takse, ki jo morajo ti subjekti PlaC^te(n i® 
vpisu v register, kasneje pa redno vsako leto. Ta s' ornic« 
uveljavljen na Nizozemskem, kjer gospodarske 
vodijo trgovinske registre. 

c) Država pooblasti zbornice, da pobirajo od podjeli''„jja 
rino, katere višino določijo zbornice same. Takšna 
trenutna ureditev. Morda je nekoliko sporna zaradi aVpih 
določbe, da lahko pravice in obveznosti fizifinih "nv pajP1"6" 
oseb določa samo zakonodajalec. Je pa takšna re^' ^e0dvis' 
prostejša in daje zbornicam relativno veliko finančno n 
nost, ki je temeljnega pomena za uspešno delovanje 

d^j $' 
Obvezna članarina (ali drugačna dajatev) je parafiskalno; 
tev in pomeni dodaten finančni pritisk na gospo 
Obveznost članstva (in članarine) je korak k soc 
gospodarske infrastrukture v najširšem smislu. Ker I tJdi 
rina praviloma proporcionalna višini dobička (lahko ^ei11 

drugim parametrom velikosti podjetja), seveda boi| 
velika in uspešna podjetja. Koristi, ki jih prinese, pa s rta 
podjetja enake, včasih za mala podjetja še celo več) 
podjetja nimajo velikega strokovnega potenciala, 
trgovskih stikov s tujino in podobno). V zasebnfijh 
modelu, kjer je članstvo prostovoljno, podjetja po trfitve j«. J 
lih tehtajo ceno in koristi članstva. Dobra stran te res'' stor',e 

sili zbornice v konkurenčni boj, izboljševanje kvalit®' ,njce . 
in zniževanje stroškov. Obvezna članarina pa z r. 
takšne izboljšave demotivira. Tudi v javnopravnem m ^ 
so možne korekcije te disfunkcije. Mogoče je poteg 
med dejavnostmi, ki naj se socializirajo (to so zla® nj0 \rf' 
sti, ki jih zbornicam poveri država - npr. uprav'J® ' po<* 
strukturnih objektov, izdajanje potrdil o 9e°9ra ^obn0>',j 
klu, carinskih dokumentov - ATA carnetov in P0^ (zla®n 
tistimi, ki naj jih zbornica opravlja po tržnih mejarstv>,L 
dejavnosti, ki sodijo v avtonomno sfero gospo1^ fleli!slL 
država vanje ne posega - npr. consulting, !n sam0z"lf 
storitve); slednje naj bi se financirale s cenami P? oijg0r( 
storitev. To vprašanje pa je delno politične narav0(j%ifT*oiSJ 
nanj je odvisen od širše orientacije vsake družbe. M 

ne bi bilo smiselno spreminjati zbornic v ustanove sv p0sp® 
tržnim značajem. Storitve, ki jih zagotavljajo, nam'' 
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zu!?1'°-nastaianie novih podjetij, ohranjanje delovnih mest, "anl° trgovino (zbornice promovirajo domače gospodar- 
ni]? V posredujejo med domačimi in tujimi partnerji, 
vse ♦° 'n'orrnaciiske storitve izvoznikom etc.). Ni dvoma, da je 
Doti- v in!eresu narodnega gospodarstva. Za mala in srednja J®tja bi bile te storitve na trgu pogosto predrage. 

l)eria,iSkaln0 'inanciranje ima številne dobre strani: zagotov- 
ilo 16 relativna stalnost virov, kar omogoča konstanten ali 
obJ

as,oč obseg dejavnosti, možno je natančno načrtovanje 
v j sredstev, zbornice lahko normalno delujejo tudi 
njih- u s'agnacije gospodarske rasti ali celo recesije, ko je 
m^ j delovanje še potrebnejše, zagotovljeno je kritje fiks- 
ZmM» v' i'b majhne zbornice z omejenimi finančnimi 'lostmi ne bi mogle pokriti. 

°Pravl orneni0n'h virov financiranja (članarina, plačila za 
°Predfi??6 s,or'tve) i® potrebno zlasti v javnopravnem modelu 
dr}aVn druge, tradicionalno manj pomembne vire: 
P°veza dotac'ie 'n kredite. Državne dotacije so ponavadi pri k,-«,?-6-2 novim' nalogami, ki jih zbornicam poveri država, 
'Pfistoi pa lahko zakon določi obvezno soglasje države n°st z^®9a ministra), kar pa seveda pomeni poseg v neodvis- 

0RQAN|, njihova sestava in pooblastila 

•tilaanZ5Cii? zbornic - organe, njihovo sestavo in poobla- 
interni .izvoli,ve ć|anov etc. lahko uredi zakon, lahko pa 
struktur

a sam'h zbornic. V zasebnopravnem modelu je 
skih suh3 f^ornic seveda prepuščena avtonomiji gospodar- 
{i'°'2ato ki zbornice ustanovijo oziroma se vanje vklju- fnciieiu Zak°n na to področje ne bi posegel. V javnopravnem 
celotno' |er ™a(jo) zbornica (zbornice) velik pomen za 
Potrebn gospodarstvo in - širše - za družbo v celoti, je 
"avesti n VSa' okvirno opredeliti organizacijo. Zakon bi moral 
"iitti vortii-®ane z njihovimi funkcijami (pooblastili) in okvir- 
Pođr0b "! za sestavo, interni akti (statut) pa bi lahko ta vodila 
"Henova9-6 razdelali 'n uredili tudi način volitev oziroma 
•o, a|| s 

n'^ organe upravljanja. Vsaka zbornica (ne glede na 
'"leti nai«- za en0 samo a" za ve^ zbornic) bi morala 
*ast°Pan (predstavniški) organ, kjer naj bi bili čim bolje r^li{ne ^ gospodarski subjekti po kategorijah glede na 
°na|no il^r,ter'je klasifikacije - dejavnost, teritorialno (regi- 

• '"Kalno) pripadnost in velikost. 
Treba k- 

is0 sestavit' volilni sistem, ki bi zagotovil največjo 0r9ana 
a,'Vnost organov upravljanja, zlasti najširšega 

>mbn Pšči™)- Plasti pri nacionalni zbornici je s!va. prj sestava organov odraža strukturo gospodar- 
en® j,iw^an'u ustreznih rešitev volilnega sistema so neizo- 
n n^i za t te*ave ('emu dati večjo težo - regionalni ali Nos, PMc^anosti' kako oz'roma a'' sploh zagotoviti zasto- 
^i^iršeaa 'n Podobno). Vsaka zbornica mora imeti poleg 
?6i$ih 0?f Predstavniškega organa, ki odloča o najpomemb- 
i'ne, 0 

0,1|a najsplošnejših vprašanjih (npr. o višini člana- 
u Hni Q°ra*unu in zaključnem računu in podobno) še ožji (upravni odbor), ki odloča na operativni ravni, 
(a rn'ča irn ne zaseda P3 izvršuje vse funkcije, ki jih 
lr0'°vii6n Vpraž,iivo je, ali naj bo tudi v upravnem odboru J^avm "a zastopanost po regijah in po dejavnostih. 
Sit °i Za t na' bi bil učinkovit, operativen organ, nujen 
yMčine? pa i®' da nima prevelikega števila članov. Poleg 
-i Urad fK.upravnega odbora poznajo primerjalne ureditve 
Sh, hnitnr, 0' sekretariat), ki tekoče skrbi za strokovno 
vjsda |aP P'at delovanja zbornic (koordinacijo dejavnosti). 

a'i ma ,notrania °rganizacijska ureditev obsega tudi 
0r9an ®tevi'° staln'h in fld boc komisij, odborov in 

A ,e?r9ane regionalnih zbornic bi izvedlo posebno elek- 
»te ■ (o? ' .sestavljeno iz predstavnikov gospodarskih sub- fcj'lo eiR, fh subjektov samih, če gre za posameznike), 
'ij k, K b !,■ do katerega bi imelo pravico vsako 
%' bilo I. ? odvisno od velikosti podjetja (primeren krite- 
C^lnih k° zaposlenih). Volitve v predstavniška telesa 

^sub'2 nic se 'ahk0 izvedle po kategorijah gospo- l®ktov. Tako bi zagotovili zastopanost po dejavno- 

• lis} bo bboHbsv utr»B<enq omev 
stih, lahko pa tudi po kategorijah velikosti (ustrezna zastopa- 
nost PME). Člane predstavniškega organa nacionalnega zdru- 
ženja zbornic pa bi imenovala predstavniška telesa regional- 
nih zbornic (in, eventualno, obrtne in kmetijske zbornice), pri 
čemer bi bilo potrebno tudi na tej ravni zagotoviti ustrezno 
branžno zastopanost. Interesi posameznih branž (dejavnosti) 
bi se lahko artikulirali v sekcijah zbornic - takšna je na primer 
ureditev v Avstriji. 

8. FUNKCIJE 

Gospodarska zbornica je organizacija, ki predstavlja gospo- 
darstvo, artikulira njegove splošne interese in jih posreduje 
državi, poleg tega pa opravlja številne storitve infrastruktur- 
noga pomena za gospodarstvo. Pri analizi funkcij najdemo 
velike razlike med javnopravnim in zasebnopravnim mode- 
lom. Če se odločimo za zasebnopravni model, bo zaradi 
fakultativnosti članstva reprezentativnost zbornic vprašljiva. 
Država bo pri odločitvah, kjer bi nujno morala prisluhniti 
gospodarskemu sektorju, težko našla ustreznega sogovor- 
nika, zato bo mnenje gospodarstva preprosto preslišala ali si 
ga priskrbela na druge načine (lobiranje in podobno). Jasno 
je torej, da je funkcija predstavljanja gospodarstva veliko bolj 
poudarjena v javnopravnih modelih. V primerjalnih ureditvah 
najdemo različne oblike institucionalnega sodelovanja zbor- 
nic pri odločanju o makroekonomskih, gospodarskopravnih 
in drugih vprašanjih, kot tudi o urejanju prostora in varstvu 
okolja. To institucionalno sodelovanje pri odločanju se kaže 
bodisi kot zahteva, da si mora država pri določenih vprašanjih 
obligatorno pridobiti mnenje zbornice ali pa zagotovljeno 
določeno število sedežev v državnih organih (pri nas npr. 
sedeži v državnem svetu). Tudi obseg in narava storitev, ki jih 
zbornice izvajajo za gospodarstvo, se bistveno razlikujeta, če 
gledamo javnopravne ali zasebnopravne modele. V slednjih 
opravljajo zbornice zgolj tiste storitve, ki so v avtonomni sferi 
gospodarskega sektorja, ki torej ne presegajo interesov 
samih gospodarskih subjektov. V javnopravnih modelih pa za 
številne naloge zbornice pooblasti država. Tako lahko zbor- 
nice opravljajo infrastrukturne storitve večjega pomena (npr. 
ustanavljanje in upravljanje pristanišč, letališč, borz, gradnja 
industrijskih con, izvajanje javnih del, ustanavljanje izobraže- 
valnih organizacij za gospodarstvo) , lahko pa jim država 
podeli tudi javna pooblastila za izdajanje abstraktnih in kon- 
kretnih upravnih aktov (dovoljenj za opravljanje dejavnosti, 
izvoznih dokumentov, potrdil zapriseženim merilcem in cenil- 
cem, dovoljenj za voznike cistern etc.), potrdil o geografskem 
poreklu, vodenje trgovinskih registrov. Vsa ta javna poobla- 
stila morajo urediti področni zakoni, zakon o gospodarski(h) 
zbornici (zbornicah) pa naj bi opredelil funkcije zbornic(e) le 
okvirno in zgolj podal možnost za prenašanje pooblastil in 
pristojnosti z države na zbornice in tako konkretiziral določbo 
121. člena ustave. Poleg tega pa bi bilo ustrezno, če bi zakon 
določil, kateri organ bo pristojen za odločanje o pritožbah 
strank zoper konkretne upravne akte, ki jih bo(do) zbornica 
(zbornice) izdajala (izdajale) po javnem pooblastilu. Zbornice 
javnopravnih modelov so lahko tudi najbolj reprezentativna 
organizacija delodajalcev v postopkih tripartitnih kolektivnih 
pogajanj, čeprav smo to funkcijo zasledili le v luksemburški 
ureditvi. Treba bi se bilo odločiti, ali je smiselno ustanavljanje 
paralelne delodajalske organizacije, ali pa naj to funkcijo 
prevzamejo kar zbornice. 

Očitno je, da imajo v življenju gospodarstva in družbe nasploh 
zbornice v zasebnopravnih modelih dokaj marginalno vlogo, 
da so njihove funkcije zreducirane na minimum - ostajajo jim 
le določene storitve za gospodarstvo (svetovalne, informacij- 
ske, promotivne etc.), ki jih javnopravne zbornice opravljajo le 
kot del svoje dejavnosti. Poleg teh »avtonomnih« gospodar- 
skih funkcij pa javnopravne zbornice, kot rečeno, opravljajo 
številne naloge, ki originarno sodijo v pristojnost države in 
njenega upravnega aparata. Na ta način se državna uprava 
razbremeni, poleg tega pa se zagotovi celo kompetentnejši 
pristop k odločanju o vprašanjih splošnega pomena za go- 
spodarstvo. 

9. RAZMERJA MED ZBORNICAMI IN DRŽAVO 

Dobro bi bilo, če bi zakon vsaj okvirno opredelil ta razmerja. 
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V zasebnopravnem modelu to seveda ni potrebno - razen 
v kolikor država tem zbornicam delegira naloge iz svoje pri- 
stojnosti. V javnopravnem modelu država zbornice ustanavlja, 
včasih določa vire njihovega financiranja, poleg tega pa 
določa tudi obseg njihovih funkcij. Zaradi tega je normalno, 
da si pridrži tudi pravico bolj ali manj intenzivnega nadzora 
nad delovanjem zbornic. Da bi gospodarske zbornice res- 
nično izpolnile svoje poslanstvo, jim je treba zagotoviti čim 
večjo neodvisnost vis-a-vis državi. Ta zahteva se nanaša 
zlasti na financiranje (če vire financiranja oziroma obseg 
sredstev tekoče določa država, je proračun zbornic nepred- 
vidljiv in odvisen), nadzor in razmejitev delokrogov. Glede 
nadzora zagovarjamo stališče, naj se omeji na kontrolo zako- 
nitosti organiziranja, delovanja, zlasti pa seveda financ. 

10. PREHOD NA NOVI SISTEM ZBORNIC 

Ta bo bolj ali manj enostaven, odvisno od tega, kako bo zakon 
odgovoril na navedena vprašanja. Če bi se odločili za izbiro 
zasebnopravnega modela (ne glede na to, ali bi v takšnem 
primeru sploh dobili nov zakon o gospodarskih zbornicah), bi 
bilo potrebno s posebnim pravnim aktom vsaj dekonstituirati 
obstoječo Gospodarsko zbornico Slovenije. V primeru izbire 
javnopravnega modela bi moral zakon v prehodnih določbah 
urediti rok in postopek izvedbe prehoda na morebitni nov 
sistem financiranja, rok za izvolitev organov upravljanja, za 
sprejem statuta, zlasti pa tudi vprašanje pravne (dis)kontinu- 
itete obstoječe zbornice. 

11. SKLEPNE DILEME 

I. Predmet zakona: ali naj ureja Gospodarsko zbornico Slove- 
nije, ali gospodarske zbornice v Sloveniji, ali pa poleg prve ali 
druge alternative še skupna izhodišča za organiziranje in 
delovanje vseh zbornic v Sloveniji (tudi npr. kmetijske in 
obrtne). Prva varianta se ne oddaljuje bistveno od sedanje 
ureditve, druga varianta pomeni regionalizacijo zborničnega 
sistema, tretja varianta pa je najširša in pomeni povsem nov 
pristop: vse kar je možno urediti skupaj za vse zbornice bi se 
uredilo v tem zakonu, v posameznih področnih zakonih bi se 
uredile samo posamezne izjeme ali dopolnitve splošnih pravil. 

II. Javnopravni ali zasebnopravnl model zborničnega orga- 
niziranja: v prvem primeru se zbornica, njene funkcije in 
struktura določijo z zakonom, v drugem primeru se opredeli 
samo postopek oblikovanja zbornice, pri čemer je samo usta- 
navljanje zbornic prepuščeno zainteresiranim subjektom. 
Glede na ureditev srednjeevropskih držav, glede na našo 
tradicijo ter glede na sedanje obdobje tranzicije je za našo 
ureditev prvi model bolj primeren. Njegova struktura je bolj 
predvidljiva, kar daje večjo stabilnost sistemu, ki je v tem času 
še kako potrebna. 

III. Teritorialna organiziranost zborničnega sistema: Ena 
sama Gospodarska zbornica Slovenije s teritorialnimi in 
področnimi notranjimi organizacijskimi enotami ali regi- 
onalne zbornice, ki se združujejo skupaj z obrtno in kmetijsko 
zbornico ter zbornico javnih podjetij v zbornično združenje na 

ravni države. V primeru večje decentralizacije države je 
onalna organiziranost zbornic bolj primerna. Te zbornic« 
bile tudi opora elektorskega volilnega sistema. 

IV. Članstvo v zbornici: Člani zbornice so podjetja in P°^[. 
niki in ne managerji ali lastniki kapitala. V zvezi s tem z® 
nični sistem ne izključuje drugih povezovanj, kot je 
združenje delodajalcev. Javna podjetja niso člani spi° 
zbornice, ker se združujejo v svojo zbornico. 

V. Obveznost članstva: Obveznost članstva je v P™' 
odvisna od izbire modela. V zasebnopravnem modelu je c■ 
stvo povsem prostovoljno, v javnopravnem pa je Prav'kol11. 
obvezno. Slaba stran obveznega članstva je relativna ne 
petitivnost zbornic, dobra stran pa je solidarizacija stro ^ 
za funkcije in storitve, ki si jih majhne gospodarske eno 
bi mogle zagotoviti same. Možna je tudi alternativa javnop 
nih zbornic s prostovoljnim članstvom. 

VI. Financiranje: Financiranje je zopet odvisno od 
modela. V zasebnopravnem modelu določajo Pr'sPJ aVno- 
cene storitev zbornice same in si pri tem konkurirajo. »I 
pravnem modelu pa so naslednje možnosti: 
- poseben davek ali- povečana davčna stopnja v 
davku, 
- takse, ki jih pobirajo zbornice, 
- obvezna članarina, ki jo določijo zbornice. 

tr0tja 
Za eventualni naš javnopravni model je najbolj primerna |a. 
oblika, pri čemer bi bilo treba to opredeliti kot javno P o5ti 
stilo, kjer se določijo njeni okviri ter pravice in obve 
članstva, ki iz tega izvirajo. 

VII. Funkcije: Ob izbiri zasebnopravnega modela 
potrebno zakonsko opredeljevati, ker bi bil njihov ot)S J^ga 
puščen avtonomni odločitvi članov. Ob izbiri javn.0Pl^n|<cij® 
modela pa bi moral zakon vsaj okvirno opredeliti T e (in 
zbornic, in sicer po temeljnih sklopih: reprezentati1 jaja 
partnerske), storitve za člane (pretežno avtonomnega r^Ktur- 
- npr. informacijske storitve) in večje storitve irifraS etiP 
nega pomena (za državo). Zakon bi moral tudi s kon

de|je# 
cijo ustavne določbe postaviti zakonski temelj za p° sOCjijo 
nje javnih pooblastil. Konkretna javna pooblastila Pa 

v področne zakone. 
(J3 ^ 

VIII. Razmerje med zbornicami in državo: MenirT1<!jjn8it,i 

potrebno zagotoviti čim večjo neodvisnost zbornic, z*.naptoc 

zakon omejil državno tutelo nad zbornicami na 
kontrolo in kontrolo zakonitosti delovanja. Nadzor 
nitostjo se lahko poveri ministrstvu, pristojnemu za 9° v 

stvo. ^ 

Priloga 1 - MODELI UREDITVE GOSPODARSKIH 
Priloga 2 - PRAVNA UREDITEV IN FUNKCIJ' 
GOSPODARSKIH ZBORNIC V FRANCIJI , 
Priloga 3 - PRAVNA UREDITEV TRGOVINSKIH 
V ZVEZNI REPUBLIKI NEMČIJI , 7HoRN* 
Priloga 4 - PRAVNA UREDITEV GOSPODARSKIH 
V REPUBLIKI AVSTRIJI 

PRILOGA I 
Modeli ureditve gospodarskih zbornic 

1. Zgodovina in splošne značilnosti 

Gospodarske zbornice so v svoji praobliki začele nastajati 
v 18. stoletju, najstarejša (Marseillska) datira v letu 1680. 
Historično je bila primarna funkcija teh organizacij reprezen- 
tacija gospodarskega sektorja v življenju družbe oz. države. 
Danes imajo zbornice vse razvite zahodne države. Krucialno 
vprašanje ureditve zbornic je, ali naj delujejo kot zasebno- 
pravni ali kot javnopravni subjekti. Glede na rešitev tega 
vprašanja sta se v svetu oblikovala dva temeljna modela, ki ju 
bomo imenovali kar javnopravni in zasebnopravni. Številne so 
skupne poteze, ki jih srečamo pri zbornicah prvega in dru- 
gega tipa, ravno tako številne pa so tudi razlike med obema 

modeloma. Seveda se pojavljajo razlike tudi v o k teir^L 
modela. Nedvomno pa lahko trdimo, da je tudi dane ^(0rgs 
funkcija gospodarskih zbornic predstavljanje 
gospodarstva vis-a-vis državi. 

2. Terminologija .jjn 

Izraz gospodarska zbornica je vsebinsko širši od najd'jjj 
srečamo v primerjalnih ureditvah. Tam najpogostej r 
izraz trgovinska zbornica (Chamber of Commerce.. ^v1 ^ 
de Commerce), včasih pa tudi trgovinska in indudJstri0Lji) 
niča (v Franciji: Chambre de Commerce et đ'lna 
terminološko razhajanje lahko deloma pripiše1*1 
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(takn3 ",r9°vinski« in »gospodarski« v zahodnih državah pr° ®,a v bistvu identična pojma trgovinsko in gospodarsko 
delo ^e'orna Pa obsegu gospodarskih dejavnosti, ki jih 
ier n

Vanie zbornic zajema. Pojem »trgovinska zbornica« nik- 
Preuf USUeza vsebini - v nobeni od ureditev, ki smo jih 
Poism3"' zbornice ne zajemajo zgolj sektorja trgovine. - ."J "trgovinska in industrijska zbornica«, ki ga uporabljajo 

1960 Franm-ri io \/cohinckn nctro7npi^i 7hnrnim °d 
"artireč 1960 Francozi, je vsebinsko ustreznejši. Zbornice 

večinoma res zajemajo gospodarske subjekte teh 
p0n 

r)®y 7 obrt in kmetijski sektor sta iz sistema teh zbornic 
indusi?:: ,'ZV2e,a- Pa vendarle je tudi pojem »trgovinska in 

' zbornica« preozek, saj ne vključuje vsaj enega 
nierno" - storitev. Iz navedenih razlogov se nam zdi pri- 
?^1orja - 

siste~ 
v

1
ztrai.a,i P" izrazu »gospodarske zbornice«, če le 

Vain!!- orn'c ohranja neko integracijsko kvaliteto, upošte- 
irine""'JPodarske interese vseh ali skoraj vseh sektorjev. Naše 

Pa I Pa '6' da 9°sP°darstvo potrebuje takšne organizacije, iiter 6 Pr°'esionalnih združenj, ki predstavljajo partikularne 
Posameznih sektorjev. 

3- Ek0l 

primi 
"omski temelji 

-Jlii8 za,10dne ureditve sistema gospodarskih zbornic 
P°bui °Tna tržnem gospodarstvu in svobodni podjetniški 
interen' tudi na spoznanju, da obstajajo specifični 
Go$p0(j' 1 Povezujejo celoten gospodarski sistem v družbi. 
* drjavo^k0 zbomice {e Interese artikulirajo in komunicirajo vint6re°' "krati pa samostojno zagotavljajo storitve, ki so 
Po pom 9°sP0darstva v celoti. Nekateri izmed teh interesov 

r>.. enu ne presegajo meja gospodarskega sistema 
pa je 

pri nj"',u ne presegajo meja gospodarskega sistema, zato 
sploh J y°vem uresničevanju vloga države manjša ali pa je yPfiS(ojn^^9i pa so občega pomena za družbo in zato sodijo 'Ol0 I p I VII WWW.jV 
6ri'straJv*?St dr*ave- Na teh področjih pa zbornice delujejo po 
0d|°čania da Predstavljajo gospodarski sektor v procesih 
(Pfenesi p? dru9' strani pa tako, da jih država pooblasti 
SNpodarsfJ1'6 svo'e komPe,ence) za uresničevanje interesov 

"Ovisnost zbornic 
abi 

l,arodn8a
rr"ce u^'nkovito izvajale svoje funkcije, ki so v korist 

^tio pQ^a gospodarstva in celotne družbe, ne smejo biti 
"%>. pret-

lšana roka države. Treba jim je zagotoviti avtono- 
J0spodar 't

ran' Posegi države zadušijo originalno iniciativo 
S financ .NaJhuiši posegi so seveda pristojnost določati 
i 0v Bo'ran'a' organizacijo in strukturo zbornic ter izbiro 
k1 Podrn^3 avt°nomijo zbornic poteka zlasti na navedenih Sflju 0CJ'h. Zlasti o financiranju bo več govora v nadalje- 

S.P«, 

*>T, 
kci|e zl)ornlc, skupne obema modeloma 

ako. 

kot reprezentativni faktor gospodarstva pri jav- 
ali Ta komunikacija med zbornicami in državo je 

sborjjf^nopravnem kot v javnopravnem modelu nasto- 
kot renrfi7«ntptivni faktor nn«inniiflrQt\/a nri iav- 

javlja T ani institucionalizirana - v najizrazitejši obliki se 

pehala °i)l'9atorna mnenja pri sprejemanju abstraktnih j' žbornjc°y* Seveda je ta funkcija bistveno bolj povdarjena 
l° sp0ri 

af1 javnopravnega značaja, pri katerih tudi odpa- 
jj/NrJavj0 reP.rezentativnosti. Svetovalna dejavnost vis-a- 
tl>nje: rT,3l°

kr'va vsa področja, pomembna za gospodarsko 
C'nPoslii roekonomska politika, gospodarsko pravo (sta- 
vj - Ce 

Urejanje prostora (zlasti gospodarska infrastruk- 
ture k'

6, industrijske cone), transport, javna dela etc. 
"sh - ioJT1lJ"'ciraio z oblastmi na različnih teritorialnih 

v Ka'ni, regionalni, nacionalni. 

5&K? -   
»tr 1 2 re ■ ormca kot npr. v Luxemburgu, decentraliziran v ^turai^'onalnimi zbornicami in nacionalno ali pa še bolj 
C'°nalna k an'e ustreznega modela zbornic (ena sama 
Str '2 re ■ 0rn'ca kot npr. v Luxemburgu, decentraliziran 

^'urain®IOna'nimi zbornicami in nacionalno ali pa še bolj 
®'nirn decer,traliziran sistem s tremi nivoji zbornic regionalnim in nacionalnim) zelo povezano 

ri($ ^ —   
in°v04h9 sreCamo v francoskem zakonu o gosp. zbornicah iz ^^'nicj n®katerih nemških področnih zakonih. V Luxemburgu 

■ lajan 2akonodajno iniciativo, ki jo v praksi pogosto izko- 
0 da'U ,akultstivnih mnenj pa imajo zbornice povsod proste mnenift r» katAramknli nnsnnHarskam vnra&aniul 

s splošnim modelom javne uprave v državi. Pomembna je 
s tega vidika ureditev lokalne samouprave (eno ali dvostopna, 
pristojnosti lokalnih skupnosti) in dekoncentracija državne 
uprave. Model zbornic mora ustrezati modelu javne uprave, 
da bi se vzpostavile komunikacije med gospodarstvom in 
centri odločanja na vseh nivojih in glede vseh vprašanj sploš- 
nega interesa za gospodarstvo. Da ima decentraliziran model 
tudi druge prednosti, bomo prikazali še v nadaljevanju. 
Posebno vlogo pa ima v vsakem sistemu nacionalna koordi 
nacijska organizacija zbornic. Ta namreč predstavlja narodn 
gospodarski sektor v celoti. Z vidika reprezentančnosti te 
vlogi najbolj ustreza javnopravni model z obveznim član 
stvom. Zanimivo je, da v državah, kjer nacionalne koordinacij 
ske strukture ni, njeno reprezentativno funkcijo prevzame ka 
zbornica, katere cirkumskripcija pokriva glavno mesto (npr 
v Grčiji). Predstavniki gospodarskih zbornic pogosto sodelu 
jejo pri delu državnih in drugih organov. V Franciji ima npr 
Skupščina gospodarskih zbornic (nacionalna zbornica) 
7 sedežev v ekonomskem in socialnem svetu, ki je svetovaln' 
organ vlade. 

B) Vse gospodarske zbornice opravljajo storitve, po katerih 
povprašujejo gospodarski subjekti. Gre za infrastrukturne 
storitve v širšem smislu, zlasti informacijske, consultinške, 
izobraževalne. Za zbornice privatnopravnih modelov je to 
področje prioritetno, ker je njihova reprezentativnost manjša. 
Seveda pa je narava storitev, ki jih za gospodarstvo lahko 
opravljajo zbornice, različna v javnopravnih in zasebnoprav- 
nih modelih. V prvih je obseg teh storitev večji, številne poveri 
zbornicam država. Ta lahko npr. svetovalno dejavnost usmeri 
na določene cilje, zlasti na ustanavljanje novih podjetij, odpi- 
ranje novih in ohranjanje starih delovnih mest - svetovanje, 
ki pri nas spada v sklop tako imenovane aktivne politike 
zaposlovanja in je občega pomena za družbo. 

Tudi arbitražo bi lahko uvrstili v to skupino dejavnosti, ker gre 
per definitionem za področje, ki ga urejajo gospodarski sub- 
jekti sami, brez poseganja države. Pri zbornicah lahko delu- 
jejo institucionalne arbitraže, zbornice lahko sestavljajo liste, 
s katerih stranke v sporu izbirajo arbitre, zbornice lahko 
posredujejo pri sestavi arbitraže etc. 

C) Vse zbornice so zelo dejavne na področju zunanje trgo- 
vine. Tudi na tem področju sta pomembni informacijska in 
svetovalna dejavnost, poleg tega pa zbornice tudi skrbijo za 
stike med domačimi in tujimi podjetji, i.e. zagotavljajo, da 
prideta v stik domača ponudba in tuje povpraševanje ter vice 
versa. 

6. Karakteristike zbornic zasebnopravnega modela 

V tem modelu nastajajo zbornice kot subjekti zasebnega 
prava - kot društva, gospodarske družbe ali v drugih oblikah. 
Članstvo v zbornicah je prostovoljno. Te zbornice ponavadi 
vključujejo vse sektorje gospodarstva (tudi obrt in kmetijstvo, 
celo svobodne poklice). Zaradi fakultativnega članstva pa 
seveda ne vključujejo vseh gospodarskih subjektov. Ravno 
tako se lahko zgodi, da zbornice teritorialno ne pokrivajo vse 
države. Zaradi vsega tega so zbornice veliko manj reprezenta- 
tivne kot v javnopravnem modelu. Poleg tega država, ki nima 
vpliva na organizacijo in delovanje zbornic, manj upošteva 
njihov glas, zlasti pa sodelovanje v procesih odločanja ni 
institucionalizirano. Vez med zbornicami in državo je torej 
zelo šibka. Država v takšnih pogojih bodisi presliši mnenje 
gospodarstva ali pa si to mnenje priskrbi po drugih kanalih 
(lobiranje...). 

Zbornice, ki so zasebnopravni subjekti, se financirajo s pri- 
spevki (kotizacijo) članov. Ti seveda primerjajo ceno članstva 
s koristmi, ki jih članstvo daje. Če ocenijo, da je cena glede na 
koristi previsoka, lahko iz zbomice izstopijo. Zato je ta 
finančni vir nezanesljiv, zlasti v situaciji gospodarske recesije, 
ko skušajo podjetja znižati stroške. Poleg tega lahko nenadno 
povečanje dejavnosti povzroči primanjkljaj - zato zbornice 
storitve pogosto opravljajo proti plačilu. 

Zasebnopravne zbornice opravljajo storitve, ki so takšne 
narave, da sodijo v izključno domeno gospodarskih subjek- 
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tov, ki po naravi ustrezajo avtonomnemu delovanju gospodar- 
skega sektorja in ne posegajo v širše družbene (državne) 
interese. To so zlasti informacijske storitve (baze podatkov, 
informacijski sistemi, dokumentacijski centri...), svetovalne 
etc. Infrastrukturne storitve večjega pomena (tiste, ki po 
naravi sodijo v pristojnost države, npr. upravljanje pristanišč, 
borz, ustanavljanje šol, sejmov, izvedba javnih del) pa v dejav- 
nost zasebnopravnih zbornic ne sodi. 

Ravno tako zbornicam zasebnopravnega modela država 
nerada poveri javna pooblastila v ožjem smislu (izdajanje 
abstraktnih in konkretnih upravnih aktov), kot npr. izdajanje 
potrdil o geografskem poreklu, soglasij za opravljanje dejav- 
nosti, carinskih dokumentov... 

Sklenemo lahko, da je obseg dejavnosti in pomen gospodar- 
skih zbornic zasebnopravnega modela praviloma manjši kot 
v javnopravnem modelu. Omogoča pa zasebnopravni model 
popolno avtonomijo zbornic in v celoti prepušča gospodar- 
skim subjektom, katere interese bodo zasledovali skupno in 
koliko denarja bodo za to namenili. Ta model motivira zbor- 
nice, da znižujejo stroške svojih dejavnosti in da se borijo za 
članstvo, s tem pa tudi za vire sredstev. Ta model je torej 
veliko bolj tržno orientiran. 

Zaradi nestalnega in nezanesljivega financiranja, neintenziv- 
nih stikov z državnimi organi, majhnega obsega funkcij in 
nestalnega članstva obstaja velika nevarnost, da zbornice, 
organizirane po zasebnopravnem modelu, v gospodarskem in 
družbenem življenju nasploh igrajo marginalno vlogo. 

Zasebnopravni model se je uveljavil v Veliki Britaniji, Belgiji, 
na Potrugalskem, Irskem, Daskem in Švedskem. 

7. Karakteristike zbornic javnopravnega modela 

A) SPLOŠNE ZNAČILNOSTI, ČLANSTVO IN FINANCIRANJE 

V tem modelu so zbornice subjekti javnega prava. Ustanovi jih 
država sama s pravnim aktom (zakonom, uredbo, odlokom), 
ali pa jih s svojim aktom prizna kot javnopravne subjekte. 
Članstvo v zbornicah je obvezno za vse gospodarske sub- 
jekte, razen v sektorjih, ki niso vključeni v področje delovanja 
zbornic (za obrt in kmetijstvo ponekod obstajajo posebne 
zbornice). Obvezno članstvo zagotovi reprezentativno 
podobo zbornic - pokrivajo vse sektorje, vsa teritorialna 
območja in vse gospodarske subjekte. 

Dejavnost zbornic se financira s fiskalnimi ali parafiskalnimi 
viri. To zagotavlja relativno stalnost dohodkov, kar omogoča 
zbornicam finančno neodvisnost. Vendar pa je dejanska stop- 
nja te neodvisnosti odvisna od podrobnejše ureditve financi- 
ranja. Najpogostejša je ureditev, v kateri temeljni vir sredstev 
za zbornice predstavlja določen delež davka od dobička, ki ga 
plačujejo gospodarski subjekti (la taxe profesionnelle v Fran- 
ciji, das Gevverbesteuer v Nemčiji). Denar, ki se pobere podjet- 
jem, se lahko zliva neposredno v proračun zbornic ali pa v prvi 
etapi v državni proračun, država pa ga posreduje zbornicam. 
Glede tehnične izvedbe pobiranja davka obstajata dve varianti 
(druga je za zbornice ugodnejša s simboličnega vidika, ker 
ustvarja videz neodvisnosti, je pa seveda dražja): 

a) Dajatev pobere državni organ davčne službe in denar 
usmeri bodisi na račun države ali zbornic. 

b) Dajatev poberejo zbornice same. 

Pomembnejše kot vprašanje pobiranja je seveda vprašanje 
predpisovanja dajatev. Tudi tu obstajata dve izvedbi; druga 
zagotavlja resnično neodvisnost zbornic in omogoča resni- 
čen razcvet njihovega avtonomnega delovanja: 

a) Višino prispevka določi država, običajno ob upoštevanju 
mnenja zbornic. 

b) Višino prispevka (članarine) določijo zbornice same. V tem 
primeru gre za izdajanje abstraktnih pravnih aktov, za kar je 
potrebno posebno javno pooblastilo. V sporih o višini teh 

prispevkov odloča upravno sodišče. Z vidika na^e9aJ?r
l/giiajo 

bila takšna ureditev sporna - pravice in obveznosti, ki v i ,fl 
splošno, erga omnes, lahko določa samo zakonodaja! ^ 
tem govori 87. člen Ustave, katerega dikcija, mimogre . 
najbolj ustrezna). 

Zanimiva je nizozemska ureditev:nizozemske zbornice 
tradicionalno nalogo, voditi register podjetij, in s ,en? ^tov 
zano pravico, pobirati posebno upravno takso od sudj ^ 
vpisa. Ta taksa pomeni stalen, zanesljiv, avtonomen 
hodka. 

Zbornice javnopravnega modela imajo seveda tudi 
večje možnosti, da jim država dodeli dodatna sredstva ^ 
subvencij, zlasti pa tedaj, kadar prenese nanje naloge1 ^ 
pristojnosti, npr. opravljanje določenih infrastrukturni 
tev občega pomena. 

Iz navedenega lahko sklenemo, da so denarni viri 
v modelu javnega prava veliko zanesljivejši in staln i ^ nj 
v modelu zasebnega prava. Zbornicam prvega moinost| 
treba bati izstopov oz. upadanja članstva. Zaradi s „j 
virov jim storitev, ki jih opravljajo za podjetja, v g|a ^ <ja 
treba posebej zaračunavati. Poenostavljeno bi lahko r.z3 
tak model implicira »socializacijo« infrastrukturnih s 

gospodarstvo oz. njihov umik iz tržne sfere. Ni težko ^9 ,roV in 
katere so negativne, strani takšne ureditve: s,a!.no5imo#a 

obveznost članstva lahko »uspava« zbornice in jih okar je na 
pri povečevanju učinkovitosti in zniževanju stroškov, ^ ^ 
sploh disfunkcija prenašanja dejavnosti iz zasebne 
sfero. 

Pozitivne strani tega modela pa so številnejše: že pov
jn 

stalnost pri financiranju, ki omogoča konstanten 
rastoč obseg dejavnosti, zlasti pa tudi kritje fiksnih ' _sp|ofr 
večji pomen za gospodarsko in družbeno življenje po- 
deetatizacija številnih dejavnosti (država se jih zneD, 
darski sektor jih opravlja bolj avtonomno). 

• hi se Disfunkcije (para)fiskalnega modela financiranja d ^jav- 
ublažiti tako, da bi se iz proračunskih virov financir nkcijj>' 
nosti, ki jih zbornicam poveri država, avtonomne ncir# 
v katere se država ne bi vmešavala, pa bi se 
s plačilom cene za storitev. 

Dodajmo ob koncu še manj relevantne vire dohod*0 

dite, darila, zapuščine in volila. 

B)STRUKTURA ZBORNIC 
ravu 

Pojem članstva v zbornicah si po primerjalnem P' epi)' 
razlagamo v ožjem in širšem smislu. V širšem P rnic "J 
ujema z našimi standardnimi pojmovanji: član' z 
podjetja in drugi gospodarski subjekti. V ožjem s 

člani zbornic predstavniki gospodarskih subjektov- ,j §irs_ 
njem razpravljanju smo pojem članstva interpre uStr«zn

: 
Menimo, da bi bila takšna, ekstenzivna opredelite z|Og0; 

r; ■   
nje pojma članstva v ožjem in širšem smislu lah* 
terminološko zmedo. 

m»rS 

.     ,-Sfe 
(zakoni, uredbe, slednje npr. v Franciji) ali Pa sKfDj. 
interni viri (statuti). Pri ureditvi volitev je primar Q pr 
dejansko reprezentativnost zbornic. Zbornice tji 
stavljati celotno gospodarstvo - tako po selW '^iju'Jj 
morebiti kmetijstva in obrti, če te dejavnosti nis p0dl 
v splošne zbornice) kot po kategorijah veliko 

tudi za našo bodočo ureditev, in to iz vsaj dveh ^00^ 
prvič, takšno pojmovanje je že udomačeno; druf'0' p0 

Primerjalne ureditve govorijo o volitvah v zbornic® 
o volitvah v organe zbornice. Volitve urejajo 

(velika, srednja in mala podjetja). rt 
Reprezentativnost je najlaže doseči tako, da se..eVj|o " 
dejo po kategorijah - zagotovi se določeno.s djetij- 
vsakemu sektorju dejavnosti in vsaki kategoriji P 

o iz Pr r Volitve opravi posebno elektorsko telo, sestavljen sUt>je 

nikov vseh gospodarskih subjektov (oz. iz te ^ 
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aktivi Će 9re za Podjetnike posameznike), ki imajo hkrati 
ji,: °.'n pasivno volilno pravico. Ti elektorji praviloma pri- 
uredt 'Z managerske strukture. Specifična je nizozemska 
dela« ,reti'no zbornice sestavljajo predstavniki organizacij 
na.|

VCev- V Luxemburgu pa se člani zbornice (ki je ena sama, 
$0d°rialna) izvolijo na splošnih volitvah, na katerih lahko 
otiJUie'° vsi polnoletni državljani,ki volijo predstavnike 

Podarstva po kategorijah. 
cl nadzor države 

2ivnonopravnem modelu seveda država bolj ali manj inten- P°sega v delovanje zbornic. Običajno je že ustanovitev 
sfio / 03 °')'as,en pravni akt. O vlogi države pri financiranju sid) . Opravljali. Država v številnih ureditvah (npr. franco- 
^editn 'e Proračun zbornic in daje soglasja za najemanje cij, u V? Potrebe zbornic. Država tudi odmerja obseg funk- 
KonjJn svoie pristojnosti prenese v pristojnost zbornic, 
tosti in *ava tudi nadzira delovanje zbornic z vidika zakoni- 
Od mj,!

8 Pa z vidika smotrnosti). Nadzor izvaja običajno eno 
*inist'f

rstev (npr. ministrstvo za gospodarske dejavnosti, 
njen, |rl za industrijo in trgovino...). Nadzor nad delova- 
dr> °kalnih (ali regionalnih, provincialnih) zbornic opravlja Iržav, 

Em. 

(ali regionalnih, provincialnih); 
1 organ preko dekoncentriranega organa. 

nem nfnif u9otovitve kažejo, da v zahodnih državah v glav- 
Ornir p0n"'^°v v zvezi z državnimi posegi v delovanje nicj pr ' p°tfebno pa je te posege omejiti in omogočiti zbor- 

$v°je 
Vno sredstvo v primerih, ko meni, da država prekorači 

lata sev n'Ce 'n neupravičeno poseže v delo zbornice. De lege 
ab$trakt ot)staja ta pravna pot: ustavni spor, če gre za 
upravni n)uPravni akt' 'n upravni spor, če gre za konkretni 
Racije kn ^re^a Pa bi bilo razmišljati v smeri institucionali- 
tarrij mPstenčnih sporov med državo (upravo) in zborni- 

^0rniCB u • 
jajo turi' Javn°pravnem modelu, kot smo že omenili, oprav- ' 10 tud » " moaeiu, koi smo ze omenili, uprav- 
ljanja številne naloge po javnem pooblastilu - poleg 
uPfavniu 

a°s,raktnih upravnih aktov tudi izdajanje konkretnih 
"'avnih ,a , °y< s katerimi odločajo o pravicah, obveznostih in nPr, j2c|^9r|stih zasebnih subjektov, zlasti podjetij. Sem sodi 
0n"OQraJai?'e dovoljenj za opravljanje dejavnosti, potrdil 
•^PodarT0"1 P°reklu e,c v zakonu, ki bo urejal delovanje 
'ipertakl zbornic, bo potrebno urediti pravno sredstvo 
Pr'stojen 

ak,e' 'očneje, treba bo opredeliti, kateri organ je 
odločanje o pritožbi (verjetno ustrezno resorno 

|Ja L
cle,ovaniem zbornice mora biti smotrno omejen 

;'ce (^b0 
s. adnosti delovanja z zakonom, ki bo urejal zbor- 

in s področnimi zakoni, ki bodo podelili 
kon, P®ci,ićne kompetence, seveda pa mora biti stroga 

h 
n,rola nad financami. 

'Nai 
°GE, POVERJENE ZBORNICAM 

tem 
SpecifičnSestu navajamo (seveda ne izčrpno) naloge, ki so 
j) *a zbornice javnopravnega modela. 

!>Q|no6
t
re9ls,rov' ^a '° °Pravilo, ki tradicionalno sodi 

Klavni D sodišč (ker gre za evidence posebnega pomena 
"kciia e^' so pooblaščene zbornice na Nizozemskem. ^ la v naši ureditvi ne pride v poštev. 

f0raw;'a"|e- Zbornice v zahodnih državah skrbijo za 
!fcS,anavi n'e in izpopolnjevanje kadrov v gospodarstvu 
ivinih lanjem šol in drugih izobraževalnih zavodov, izobra- 
ih ^a ,C

p
entr°v. centrov za permanentno izpopolnjevanje 

>nic jT."1 Področju je najbogatejša tradicija francoskih 
.^a' ;1 v preteklosti izključno (mimo nacionalnega 
n?Spodarct a*evania) skrbele za izobraževanje ljudi iz 
tort'avnist ^r*ava lahko poveri zbornici tudi organizacijo 
*a"rQ6ie aif' Pri nas sPada slednje po sedanji ureditvi na v0da, 

ak,ivne politike zaposlovanja, ki je v pristojnosti 
*aPoslovanje. ?)l; S; 

$p0J® Potrdil oz. izkaznih listin zapriseženim arskim izvedencem. 
tehničnim 

d) Izvrševanje zakonov (zlasti z izdajanjem konkretnih uprav- 
nih aktov). Za izdajanje konkretnih upravnih aktov je potrebno 
posebno javno pooblastilo. Tega lahko podeli že sam zakon, 
ki ureja organizacijo in delovanje zbornic (redkeje) ali pa 
področni zakoni. Primeri: organizacija izpitov in izdajanje 
vozniških dovoljenj za voznike cistern, izdajanje carinskih 
dokumentov, organizacija in izdajanje potrdil o opravljenih 
izpitih za brokerje (nizozemski primer), izdajanje dovoljenj za 
opravljanje določenih dejavnosti. Nizozemske zbornice imajo 
številna javna pooblastila: izvajajo (kot smo že omenili) zakon 
o vpisu v register gospodarskih subjektov, predpise, ki urejajo 
delovni čas, igre na srečo. Ravno tako izdajajo potrdila zapri- 
seženim uradnim merilcem, cenilcem, revizorjem, inšpektor- 
jem za uteži in mere. Pogosta funkcija zbornic je tudi izdaja- 
nje potrdil o geografskem poreklu (v Franciji, na Nizozem- 
skem). Pri nas ima GZS svetovalno vlogo (daje mnenje) 
v postopku priznanja označbe porekla blaga, sama odločba 
o priznanju pa je pristojnost Urada za varstvo ind. lastnine 
(Zakon o varstvu ind. lastnine, UL 13/92). Možna bi bila tudi 
rešitev, po kateri bi odločbo o priznanju te pravice izdala 
zbornica sama. Seveda pa je na to vprašanje treba odgovoriti 
v področnem zakonu.Gospodarske zbornice lahko opravljajo 
tudi preizkuse materialov in izdajajo potrdila o rezultatih teh 
testov. 

Zbornicam se lahko poverijo tudi takšna upravna dejanja, ki 
niso upravnopravne narave (npr. overjanje podpisov). 

e) Opravljanje ekspertiz. Državni organi (vlada, ministrstva, 
sodišča) pogosto potrebujejo v procesih odločanja informa- 
cije strokovne narave. Pravo težo takim informacijam lahko 
dajo samo strokovnjaki. Strokovnjake s področja gospodar- 
stva najde država najlažje v gospodarskih zbornicah. Gre za 
področja makroekonomskih vprašanj, pravnih vprašanj (npr. 
gospodarski običaji-uzance...). 

f) Upravljanje gospodarske infrastrukure. Ta funkcija je 
močno poudarjena v francoskem sistemu gospodarskih zbor- 
nic. Francoske zbornice je država pooblastila za upravljanje 
luk, letališč, izgradnjo cestnih kompleksov in industrijskih 
con (kapacitete v teh conah lahko zbornice prodajo, dajo 
v najem ali leasing), javnih skladišč. Znan je podatek, da 
španske zbornice namenijo kar 75% financ za gospodarsko 
infrastrukturo. Gospodarske zbornice lahko ustanavljajo tudi 
gospodarske muzeje, lahko pa so pooblaščene tudi za usta- 
navljanje arhivov za dokumentacijo gospodarskega značaja. 

Gospodarskim zbornicam je lahko poverjena tudi organiza- 
cija blagovnih borz in borz vrednostnih papirjev. V Franciji 
upravljajo zbornice vse borze razen pariške borze vrednost- 
nih papirjev. 

g) Kolektivno pogajanje. Samo v luksemburški ureditvi smo 
zasledili to funkcijo. Menimo pa, da je gospodarska zbornica 
javnopravnega modela na nacionalnem nivoju najustreznejša 
reprezentativna institucija delotfajalcev in najustreznejši part- 
ner v postopkih tripartitnega delovnopravnega sporazume- 
vanja. 

E) ENA ALI VEČ GOSPODARSKIH ZBORNIC? 

V javnopravnem modelu na to vprašanje odgovori država. 
Vprašanje meri na horizontalno in vertikalno strukturo zbor- 
ničnega sistema. 

a) Horizontalna struktura: ali naj ena zbornica (ali enotna 
mreža zbornic) pokrije vse sektorje gospodarstva? Sporna sta 
dva sektorja - kmetijstvo in obrt (drobno gospodarstvo), ki 
imata svoje specifike in interese. Kmetijstvo je vključeno 
v splošni sistem zbornic le v Italiji, obrt pa v Avstriji, Italiji in na 
Nizozemskem. Francoski sistem je sestavljen iz treh vrst zbor- 
nic - zbornice za trgovino in industrijo (Chambres de Com- 
merce et d'lndustrie), kmetijske zbornice (Chambres Agrico- 
les) in obrtne zbornice (Chambres d'Artisanat), vse tri vrste pa 
temeljijo na podobnih principih - temeljni princip je seveda 
javnopravni ustroj zbornic. 

b) Vertikalna struktura. Nekatere države imajo eno samo naci- 
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onalno zbornico (Luksemburg). Drugod je sistem decentrali- 
ziran, zbornice se ustanovijo za področje teritorialnih enot 
(splošnih upravnih ali pa posebnih). Na nacionalnem nivoju 
pa lahko pozicije teh zbornic sintetizira posebna koordinacij- 
ska struktura. Grška ureditev pozna zbornice za področja 
prefektur, ne pozna pa koordinacijskega organizma. V taki 
ureditvi interese gospodarstva kot celote (na nacionalni ravni) 
predstavlja kar zbornica na območju glavnega mesta - Aten. 
Na Nizozemskem, kjer obstaja 35 teritorialno razpršenih zbor- 
nic, obstaja koordinacijska organizacija, znana pod kratico 
VVK. 

Posebej zanimiva je francoska ureditev, ki vključuje tri ravni: 
lokalne zbornice, regionalne zbornice in skupščino franco- 
skih gospodarskih zbornic na nacionalni ravni. Zbornice 
predstavljajo interese gospodarstva na območju svoje cir- 
kumskripcije, teritorialno »višje« pa koordinirajo, sintetizirajo 
stališča »nižjih«. Ta razdelitev izhaja iz spoznanja, da se tudi 
na področju gospodarstva izoblikujejo interesi na različnih 
teritorialnih ravneh. Teritorialna delitev v sistemu zbornic se 
ne ujema s splošno upravno teritorializacijo, vendar pa zbor- 
nice na posameznih teritorialnih ravneh komunicirajo 
z ustreznimi državnimi oz. samoupravnimi organi (občin- 
skimi, departmajskimi in centralnimi). 

Poleg distinkcije med lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi 
interesi gospodarstva je še en razlog, ki govori v prid decen- 
tralizirani strukturi zbornic - na ta način se namreč zbornice 
s svojim delovanjem približajo podjetjem na svojem območju. 

8. Katera vprašanja naj bi uredil zakon o gospodarski zbor- 
nici (oz. o gospodarskih zbornicah)? 

a) Temeljno vprašanje je seveda izbira javnopravnega in 
zasebnopravnega modela. Prikazali smo pozitivne in nega- 
tivne efekte izbire enegha ali drugega modela. Menimo, da bi 
javnopravni model iz vseh zgoraj navedenih razlogov bolj 
ustrezal naši situaciji. V primeru odločitve za zasebnopravni 
model je vprašljivo, ali bi sploh potrebovali zakon o zborni- 
cah, ko pa je za ta model značilna popolna avtonomija zbor- 
nic brez normativnega poseganja države. 

b) V zakonu je treba določiti, ali je članstvo obvezno. 0d,9° n 
je ob izbiri javnopravnega modela skoraj zanesljivo pozi' 
Drugo je vprašanje, za koga obveznost članstva velja: 
- Primerna bi bila ureditev, ki bi določala članstvo 
zasebnih gospodarskih subjektov ne glede na praynoorg j^, 
zacijsko obliko (družbe, podjetniki posamezniki, oon 
banke...). 

tudi - Treba bi bilo opredeliti, ali obvezno članstvo zaiema
tan{- 

javni gospodarski sektor. Če se le-ta izključi, je treba na 
neje opredeliti kriterije klasifikacije (npr. kriterij lastnlp®'spt)- 
tori i rloiat/nncti — ia\/na chi-rKo ali Hrnna Hoiai/nn^t ^ «:i: terij dejavnosti - javna služba ali druga dejavnost...) 
darskim subjektom javnega sektorja bi se dalo orti' - 
sodelovanje v obliki pridruženega ali svetovalnega član* 

- Odločiti se je treba, ali bo za celotno območie ° } 
ustanovljena ena zbornica ali bo vzpostavljena re9l0

a|<on 
struktura. Če se izbere slednja varianta, je treba v ^ 
vključiti tudi določbe o tem, kdo posamezne zbornice . 
navija in kako bo urejena koordinacija na nacionalni 'a 

za vS® - Vprašanje je, ali naj bo sistem zbornic enoten * )v3 
dejavnosti, ali naj se morebiti zbornice na področju kme 
in obrti posebej uredijo. 

volit"9 
- Zakon mora opredeliti vire financiranja zbornic 

- Urediti je treba organizacijo zbornice - organe in 
vanje; to vprašanje se lahko prepusti statutu zbornice 

■ jjj 50 
- Opredeliti je treba funkcije zbornic, pri čemer naj^. 
dopuščala čim večja avtonomija pri dejavnostih, k'et-njir5i 
nega interesa izven gospodarske sfere. Če pa je Pr's0' trepnO 
javni interes (npr. z vidika potrošnikov...), je. Pneke 
s kogentno normo pooblastiti zbornico za opravlj3m .ca(n 
naloge. Številne naloge se lahko poverijo ztl° 5|an- 
s področnimi zakoni, ki urejajo npr. tržno discip|in ' eZne 
darde, mere in uteži, pravice industrijske lastnine, PoS 

gospodarske dejavnosti etc. 

PRILOGA II 
Pravna ureditev in funkcioniranje gospodarskih zbornic v Franciji 

1. V državah Evropske unije sta se razvila dva temeljna 
modela organiziranosti gospodarskih zbornic, organizmov, ki 
predstavljajo interese gospodarstva (zasebnega sektorja) pri 
javnih oblasteh in nudijo gospodarstvu določene infrastruk- 
turne storitve: 

1. model javnopravnega organizma, uveljavljen 
v ZRN, Franciji, Španiji, Grčiji, Italiji, Luxemburgu 
in na Nizozemskem; 
2. model zasebnopravnega organizma, uveljavljen 
v Belgiji, VB, na Portugalskem, Irskem in Danskem. 
V teh sistemih se zbornice ustanavljajo kot družbe 
z omejeno odgovornostjo, društva, celo kot javne 
trgovinske družbe (na Irskem). 

2. Glede na število zbornic se pojavljata ravno tako dve 
paradigmi: 

1. ureditve z eno samo nacionalno zbornico (Lu- 
xemburg, Danska, Portugalska); 
2. ureditve z večjim številom zbornic, vključenih 
v neko koordinacijsko strukturo (drugod). 

3. Razlike med omenjenima modeloma organiziranosti se 
kažejo tako pri širini članstva kot pri financiranju, funkcijah in 
trendih širjenja. V sistemih, kjer so zbornice javnopravni sub- 
jekti, je (načeloma) članstvo obvezno (včlanitev ipso iure 
z vpisom v register gospodarskih subjektov), v sistemih, kjer 
so zbornice zasebnopravni subjekti, je članstvo fakultativno. 
V prvem sistemu je financiranje zbornic pretežno fiskalno ali 
parafiskalno, v drugem je temeljni vir članarina (kotizacije). 
V prvem sistemu obseg funkcij narašča, saj zbornice pridobi- 

vajo od države številna javna pooblastila, v drugem s b0rnic8, 

država nerada odloča za prenašanje pristojnosti na ć(a(lStv3' 
tako da zbornice opravljajo zgolj funkcije v interesu 
ne pa tudi v javnem (državnem) interesu. ^ 

Pomembna razlika med obema modeloma 
v strukturi organov zbornice. V prvem sistemu to set>". 
regulira država s svojimi akti, organe pa izoblikujei k. 
kvalificirano elektorsko telo. V drugem sistemu opj ^ }\ 
tve člani po postopku, ki ga avtonomno opredeli) 
zbornice. . 

4. Oblikovanje dveh temeljnih modelov ima svojo.^Jririi'jJ 
Gospodarske zbornice so se v svoji praobliki PrV' z(jru2e Jj 
v Franciji koncem 16. stoletja, najprej zgolj k0* |0 ~ 
trgovcev in proizvajalcev; javno pravo je P° rnjce P ^i 
področje šele kasneje. V Veliki Britaniji so se zb0 5uW> 
vile ob koncu 18. stoletja in so ostale do daf!jćne 
zasebnega prava. Oba modela imata seveda razi zBorfl 
bene variante. V javnopravnem modelu ponel taiaj0 C" 
ustanavlja, kreira država sama, drugod pa naS Lno'1 J 
nomno, država pa jih prizna in s tem podeli Ja no^f 
subjektiviteto. V zasebnopravnem modelu pa drža 0Cjpis ^ 
posega v ustanavljanje in organizacijo tako, da J^ls^ 
obvezne organizacijske oblike in obvezen vpis v suit»je 

ima konstitutiven učinek in da zbornici tudi pravn 
teto. f« 

ni> 5. Gospodarske zbornice imajo vse države Evrops^ 5tifii- 
organizacije danes predstavljajo institucionalizira 
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gospodarskega interesa na eni in javnega (držav- 
"iteresa na drugi strani. 

»FranJ^jj'at razvoia 'n pravni viri gospodarskih zbornic 

le v^MPOdarska zbornica datira v 17. stoletju (1680), ko se 
Posianr arsei"u osamosvojila organizacija »trgov(in)skih 
'8,"v?o pre^ inkorPorirana v tamkajšnji mestni svet. Po 
Nraan S0 2a^ele nastajati še druge zbornice. Razvoj je bil DO rov/O 11 miii l/n r* /n -» y\/4lnl/nm mrAHnn cl/i 
*avii *born° revo,uci''' ko so bile 2 odlokom narodne skupš- 

i|en • 6 ukinjene. Po letu 1802 s0 bile spet obujene 
w vrc». e ln v 19- stoletju so se močno namnožile, in sicer vse na lokalnem nivoju. 
Leta 1 aqq ■ 
Zakon fin-'2 p°dročje gospodarskih zbornic' uredil organski 
"trce \ i1 tU 9 april 189® relative a"x Chambres de Com- 
Us,anovš Ja 'e opredelil gospodarske zbornice kot javne 

M ; Predstavljajo pri javnih oblasteh splošne interese 
e'0rrnirai 3 'trgovine in industrije). Uredba iz leta 1938 je 

'bor urecl',ev zbornic z uvedbo regionalnih gospodar- 
let"'? '<^'1arrlbres Regionales de Commerce et d'lndu- Sospooa?.. 4 Pa je po uredbi nastala še stalna skupščina 

^Com,^ zbornic (Assemble permanente des Chambres erce et d'lndustrie). 

'■Vt^  
Pr6voHPO|rabl'am termin gospodarske zbornice, ne pa dobesed- *'rr|ice se ® j*b?rnice za trgovino in industrijo). Izraz gospodarske 

t r'Vaio« n ' Zdi ustre2en. Čeprav je treba povdariti, da zbornice ne 
rk(lecotrim0membne9a sek,oria - kmetijstva. Prvotni naziv (Cham- 
<j " d'lnrtrCe' 'e P°krival zgolj področje trgovine, kasneje dodani 56 ie ter U^'rie" 'e P°iem vsebinsko razširil. Pa tudi sicer je znano, -*nsko 5|r^".n "Commercial" v procesu gospodarskega razvoja 

, " (npr. droit commercial=gospodarsko pravo). 

S et H'!?!? 1960 i® zbornice preimenoval v Chambres de Com- 
"'tiicij ndlJstri ■trie, da bi termin predstavil dejansko vsebino teh 

HLgditev (lokalnih) zbornic 
L^POcJa- \, 
J6rep0,

a. zbornica je v francoski ureditvi organizacija, 
CV int 'tni namen Je predstavljanje gospodarskih inte- ™[otju . ™resov gospodarskih subjektov, ki delujejo na 
Vnn'Ce 7Kd' v.Pristojnost (bolje rečeno, cirkumskripcijo) kalina Zbornice imaio status subiektov iavneaa Drava. 
^atlob|ika 

ice imajo status subjektov javnega prava, 
organiziranosti so gospodarske zbornice 

im*' prav bi jih lahko imenovali kar lokalne). Vsak HI '6vajo, Se
a. v®ai eno zbornico. Če gospodarski razlogi to 

J!ia đ6r>art območje ene zbornice razprostira na dva 
' n°sti J}majev- Zbornica predstavlja vse gospodarske 

iria.a' rn'c za posamezne dejavnosti francosko pravo 

No, 
""ativna ureditev 

No se Ustanavljajo z akti centralne oblasti, natančneje li 0 (Hp "'"J" e- a*u cenuaine uuiasu, natančneje stra ecret) Državnega sveta na predlog pristojnega 

JVni 

C^iine ?ra pred odločitvijo pridobiti obvezno mnenje 
Va

a telesa V
(p
,er' i® predviden sedež zbornice, predstavni- 

'ii.j^ajev i nse'' General) zadevnega departmaja oz. 
°se'd i -udi že obstoječih zbornic v departmaju. Q°ločijo tudi meje cirkumskripcije zbornice. 

S«Srv 
Vk^Poda'' 2at<onodaje člani zbornic niso podjetja oz. | Ji subjB

a/ski subjekti, temveč so člani zbornic predstav- 
^^Gospodarski subjekti so po tej terminolo- 

ifn^rriic "" ""»novaii najširši organ oaioc lJ, 9°spodarski subjekti, tako kot npr. v našem 

!°Pođr0*"')oclan'kl,< zbornic, oziroma spadajo v njihovo 
Si bi |a5/®- Zbornica v strukturalnem smislu predstavlja '• >kw nko imenovali najširši organ odločanja, če bi bili 

Franciji tako imenovane syndicat patronaux, stro- 
, ..i suh if zveze' k' nas*ajajo po volji zasebnih subjektov in 

r*Bulir zasebnega prava. Država njihovega statusa in "a Posebej. 

2. Volitve v lokalne zbornice 

Zbornica se obnovi vsakih šest let, na tri leta se izvoli polovica 
članov. Člane voli posebno elektorsko telo, ki ga sestavljajo: 

- trgovci (podjetniki) posamezniki, vpisani v register gospo- 
darskih organizacij na območju zbornice, 
- obrtniki s tega območja, kot tudi njihovi zakonci, če jim 
pomagajo pri opravljanju dejavnosti, ne da bi za to prejemali 
plačilo, 
- kapitani ladij, piloti civilnih letal (glede na matično luko 
oziroma letališče), 
- bivši in trenutni člani trgovinskega sodišča s tega območja, 
- bivši elektorji, ki so izgubili enega od navedenih statusov, 
ostanejo elektorji, če je taka njihova volja. 
Pravne osebe v elektorskem telesu predstavljajo: 
- po en predstavnik vsake gospodarske družbe (d.d., d.o.o., 
k.d., j.t.d.), 
- po en predstavnik vsake javne ustanove gospodarskega 
značaja, 
- dodatni predstavniki glede na število zaposlenih. 

Gospodarske subjekte predstavljajo vodilni kadri, predstav- 
niki managementa. Poleg rednih članov pozna francoska ure- 
ditev še pridružene člane zbornic. To so predstavniki poklic- 
nih strokovnih združenj, dodatni predstavniki vodilnega kadra 
v podjetjih etc. Njihovo število v posamični zbornici predpiše 
tamkajšnji prefekt. Ti pridruženi člani nimajo pravice glaso- 
vati, kadar se sprejemajo odločitve, imajo pa svetovalni glas in 
pravico sodelovati v razpravi. 

Prefekt (organ, ki vodi dekoncentrirano državno upravo 
v departmaju) je član vsake zbornice v departmaju po polo- 
žaju, ima pa le svetovalni glas. 

Članstvo v zbornicah je častno - člani ne dobivajo plačila. 

Število članov določi prefekt, ki pa je pri tem vezan na dane 
normativne okvire. Spodnja in zgornja meja tega števila sta 
odvisni od števila elektorjev na območju cirkumskripcije zbor- 
nice: če je to število manjše od 30.000, je število članov od 24 
do 36. Ce je elektorsko telo večje, se članstvo giblje med 
številkama 38 in 64. 

Člani se volijo na volitvah, ki so tajne. Pasivno volilno pravico 
imajo vsi elektorji, ki so na elektorski listi že najmanj pet let, 
kot tudi vsi bivši člani zbornice. 

Vsaka zbornica ima tudi določeno število (od 60 do 600, 
odvisno od območja) svetovalnih delegatov, ki jih voli razšir- 
jeno elektorsko telo. Volitve le-teh se izvedejo po posameznih 
kategorijah glede na dejavnost. Te kategorije so tri: trgovina, 
industrija in storitve. Pasivno volilno pravico na volitvah sve- 
tovalnih delegatov imajo vsi elektorji, ki so dopolnili 30 let. 
Svetovalni delegati nimajo pravice sodelovati pri odločanju, 
imajo pa nekatere posebne funkcije; tako npr. volijo člane 
trgovinskih (gospodarskih) sodišč, ki sodijo v gospodarskih 
sporih in vodijo registre gospodarskih organizacij. 

3. Naloge (funkcije) zbornic 

Funkcije zbornic opredeljuje (večkrat novelirani) zakon iz leta 
1898. Upoštevaje kasnejše reforme sistema gospodarskih 
zbornic lahko rečemo, da ta pregled funkcij velja za vse nivoje 
zbornic (lokalne, regionalne in za nacionalno zbornično 
skupščino). Specifike regionalnih zbornic in stalne skupščine 
francoskih zbornic bomo opisaliv naslednjih poglavjih, v tem 
poglavju se omejujemo na splošne funkcije zbornic po citira- 
nem zakonu, ki je imel originalno v mislih samo lokalne 
zbornice. 

A) Glavne funkcije zbornic so naslednje: 

- dajejo oblastem svetovalna mnenja o gospodarskih vpraša- 
njih, kadar se to od njih zahteva, 
- predstavljajo poglede gospodarskega zasebnega sektorja, 
kako doseči gospodarski napredek, 
- zagotavljajo izvajanje del in storitev na področjih, za katera 
so zadolžene. 
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B) Pri številnih odločitvah mora pristojni državni organ prido- 
biti obvezno mnenje zbornic: 

- pri predpisih, ki uzakonjajo gospodarske običaje (uzance), 
- pri ustanavljanju novih zbornic na njihovem območju, 
kakor tudi pri ustanavljanju borz, menjalnic, trgovinskih 
sodišč in podružnic nacionalne banke, 
- pri odločanju o javnih dajatvah, namenjenih koncesionira- 
nju nekaterih javnih služb, 
- pri predpisih, ki urejajo javna dela etc. 

C) Zbornice lahko posredujejo svoje mnenje vladi tudi v dry- 
gih primerih - kadar gre za predpise o carinah in carinskih 
stopnjah, o gospodarskih poslih in statusu (trgovinsko pravo), 
za makroekonomske ukrepe in druga gospodarska vprašanja. 

D) Na podlagi javnega pooblastila lahko zbornice ustanavljajo 
in upravljajo javne institucije na področju gospodarstva. 
Mišljene so ustanove javnega pomena za gospodarski sektor, 
ustanove gospodarske infrastrukture, zlasti: 
- javna skladišča, 
- javna sejmišča, 
- institucije za preverjanje kvalitete, 
- stalne razstave in gospodarski muzeji, 
- izobraževalne ustanove za gospodarske potrebe. 

Kadar navedene ustanove ustanovijo zasebnopravni subjekti 
ali pa država, se lahko upravljanje s pooblastilom (zasebnim 
ali javnim) poveri zbornici. Kadar gre za organizacijo, ki jo je 
ustanovila država, si slednja seveda rezervira določene kom- 
petence (določanje cen storitev, režim zagotavljanja sto- 
ritev...). 

E) Zbornicam se lahko podeli koncesija za vodenje javnih del 
ali opravljanje javnih storitev. 

F) Zbornice izdajajo potrdila o geografskem poreklu (certifi- 
cats d origine) in legitimacijska potrdila trgovskim zastopni- 
kom, ki potujejo v tujino. 

G) Zbornice upravljajo vse borze (blagovne etc.) razen pariške 
borze vrednostnih papirjev. 

4. Relacije znotraj sistema zbornic in relacije med sistemom 
in okoljem 

Zbornice komunicirajo (so v povezavi): 

a) neposredno z ministri (zbornice med drugim sestavljajo 
obvezna poročila o svojem delu, ki jih predložijo ministru), 

b) z lokalnimi (občinskimi) in regionalnimi (departmajskimi) 
oblastmi, 

c) med seboj (povežejo se za reševanje določenih vprašanj, ki 
so skupnega pomena oz. presegajo interese gospodarstva na 
območju ene zbornice). Kadar se dve ali več zbornic poveže 
pri opravljanju katere izmed funkcij, naštetih v točkah D) in E) 
supra, morajo te zbornice pridobiti soglasje pristojnega mini- 
stra. 

5. Financiranje 

Zbornice se financirajo preko parafiskalnih kanalov. Natanč- 
neje: osnovni vir dohodka (lokalne) zbornice predstavlja dolo- 
čen delež tako imenovanega »obrtnega davka« (la patente ali 
la taxe profesionnelle). Zavezanci za ta davek so vsi zasebni 
gospodarski subjekti v državi. V bistvu gre za določen delež 
davka od dobička. Davek, ki ga plača tak subjekt, gre nepo- 
sredno v proračun (lokalne) zbornice zadevnega območja. 

Zbornice lahko najamejo za kritje stroškov, ki presegajo obi- 
čajnestroške, tudi kredite, vendar morajo pridobiti za to 
posebno pooblastilo pristojnega ministra. Za naloge, ki jih 
opravlja več zbornic skupaj, lahko te zbornice najamejo kredit 
tudi skupaj, kot sodolžniki. 
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Dodatni vir financiranja zbornic so plačila za uPora ?0 
strukture, ki jo imajo v lasti ali upravljanju, prav [?K 

dohodki, ki jih zbornice pridobijo z lastno dejavnostjo- 

Vsaka zbornica mora sprejeti letni proračun in zi 

račun, ki ju odobri minister. 

6. Regionalne zbornice 

aklp1 

de 
Regionalne gospodarske zbornice (Chambres Regl osia»»- 
Commerce et d'lndustrie, skrajšano CRCI) je vz^njzaci® 
uredba zakonskega značaja iz leta 1938, njihovo orga bj|o 
pa je uredila druga uredba še istega leta. Ustanovljen1 

21 regionalnih zbornic. Teritorialna razdelitev 
splošni upravni razdelitvi na departmaje (teh je 95). 
posebni delitvi na gospodarske regije. 

nio"8'"" 
Struktura regionalnih zbornic je reprezentančna: reg 
zbornico sestavljajo predsedniki in po en član vsake

rjtori 
zadevnega območja. Iz razlogov enakomerne te ^ 
porazdelitve sedežev imajo lokalne zbornice PraVlf v$eP° 
rati v regionalno poleg omenjenih dveh predstavni* 
enega na vsakih 80.000 davkoplačevalcev, ki biva)0 ^ 
vem območju. Maksimalno število predstavnikov ® v|jaj» 
niče v regionalni je deset. Regionalne zbornice se o .„a 
(zamenjajo članstvo) na tri leta. Tudi regional"' 
imajo pridružene člane - te izvolijo izmed sebe 
so pridruženi člani lokalnih zbornic. 

mi P' Organizacija regionalnih zbornic: Vsaka zbornica i ^ a(j 
sednika, enega ali več podpredsednikov, blagajnika ^ 
nistrativnega sekretarja. Zbornica (njen P'en!^%je P("', 
redno vsaj na 3 mesece, izredna zasedanja pa s*11 tretjii» 
sednik po svoji volji ali pa na zahtevo ministra uff1 je 
članov. Za sprejemanje odločitev je predpisan K*fl 0pre<f 

zt,ornic! 

polovice članov, odločitve pa se sprejemajo z nte ob- 
ijenih glasov. Če je število glasov za različne vanan jca 
tve izenačeno, odloča glas predsednika. Kadar zd 
zaseda, opravlja njene naloge stalna komisija. 

večin" 

Funkcije: regionalne zbornice niso hierarhično 'pe|oi 
lokalnim. Ne morejo vplivati na njihove odločitve-^ |0|<# 
enih in drugih je jasno razmejen; funkcije so iste, le (l)f,KCr 
zbornice (Chambres de Commerce) opravljajo 
kadar imajo pomen samo za gospodarstvo 
območja, regionalne pa tedaj, kadar ima zade\„l zb0^:- 
območje vsaj dveh (lokalnih) zbornic. Regi°nin

ka|ne vL 
predstavljajo regionalne gospodarske interese,lo 
niče pa lokalne interese. Poleg tega regionain ^ 
izvajajo koordinacijo med lokalnimi. Ni Potr® s(ana^8j 
podrobno navajati funkcij regionalnih zbornic 0menjc) 
oz. upravljanje javnih ustanov infrastrukturnoga . 
gospodarstvo, vodenje javnih del na podlagi k0 dfUgi|č 

ker so analogne funkcijam lokalnih zbornic, le na 
rialni ravni. 

Financiranje: Zakon postavlja kot vir financiranj , . 
mesto dohodke, ki jih regionalna zbornica P 
(obresti na plasirani kapital, darila in vol»o P®V 
državne subvencije, cene storitev), na drugo rnes 
torne prispevke lokalnih zbornic, ki se določijio v 
z njihovimi parafiskalnimi dohodki. 

7. Stalna skupščina gospodarskih zbornic ^ 
rTlbl® W 

Stalna skupščina gpospodarskih zbornic (AsS.eie sK,3u' 
nente des Chambres de Commerce et d'lndustr < .$\Vj 
APCCI) je bila ustanovljena z uredbo leta 196'4- e\iS> 
ima status subjekta javnega prava (javne ustano 
ment public) s sedežem v Parizu. 

M Skupščina figurira v sistemu gospodarskih zbo |oM'(/ 
onalna zbornica, ki usklajuje, sintetizira PoZlC!L tls'j/ 
regionalnih zbornic na nacionalni ravni. °?r Jaot°v 

cije, ki pripadajo zbornicam, pa se ne morejo za« 
na lokalni ali regionalni ravni. 

Organizacija APCCI: Skupščino gospodar-^, jfi 
sestavljajo predsedniki vseh lokalnih in regi°n 

'iov 
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io»i r 
a se Prenavlja v prvem mesecu po vsakokratni pre- e9!0nalnih zbornic. Skupščina novega sklica na prvem 

ttain« ,'u P°d vodstvom staroste (doyena) izvoli organe 
•>iSffneT'0,ganlso: 

^ "Pravni odbor (le comite directeur). 

ofll^^'k Predseduje zasedanjem skupščine, upravnega 
ta0n , b'TOja. Upravni odbor je sestavljen iz predsednikov 
!ttn0 * zbornic. Odbor se sestaja najmanj devetkrat 
"vseh ar skupščina ne zaseda, upravni odbor odloča ludi,. vPraSnjih, ki sodijo v pristojnost skupščine. Pripravlja 
%nir 9 Proračuna in zaključnega računa, ki ju sprejema 
N>n«' ? ima 12 članov. Voli jih plenum skupščine po !borni f"1 ključu, ki zagotavlja zastopanost večjih in manjših 
SvnoMi / n'h in regionalnih, kakor tudi vseh gospodarskih 8,1 (industrija, trgovina, storitve). 

®rW|J"a v Plenumu zaseda trikrat letno (redna zasedanja), 
ilaoov a? Se ses,ane na pobudo pristojnega ministra, tretjine 
davnin Predsednika skupščine. Minister, pristojen za 
!®'vs«h Zor nad gospodarskimi zbornicami, se lahko ude- 

Ponn
Zu?edani skupščine in upravnega odbora - osebno 

pooblaščencu. 

finanč- 

'eoin3 'ma ,ud' osem komisij, sestavljenih iz predsedni- 6vrrwa'nih zbornic. To so komisije za: 
C« 2adeve' 
%ani an'6, socialna vprašanja, zaposlovanje, 
!uns'° 'rgovino, 
ft'e0,r9°vino, 

S in d°v?nie (študije na splošnem ekonomskem 
Pustni nem področju) in za 

10 ,n okolje (ekološko področje). 

•jCSs? bruseljski biro stalne skupščine predstavlja ije) ac'jo pri komisiji Evropskih skupnosti (Evropske 

S'9'^rvisi)"18 tudi već s'rokovno - tehničnih organov (direk- 

^likoj1? ?° Zadniih dosegljivih podatkih sestavlja 183 pred- 
la °kalnih in regionalnih zbornic. 

!!5!0nainih6iJeme''ni vir so obligatorni prispevki zbornic in 
-..„B ^ornic. Višino prispevkov določi na predlog 

to ^onijP[lsto'n' minister. Sekundarni viri financiranja so 
,i«nia v<! /

iavne dotacije in drugi prihodki. Skupščina 
•li ratn^L0 le(0 z dvotretjinsko večino proračun in zak- 
S" ki ju mora odobriti pristojni minister. 

L 1,11(8 v,09a gospodarskih zbornic NI |g 
i>hCno iz gornje analize normativne ureditve gospo- 
t'^cije _rn'c v Franciji, nastopajo te organizacije kot javne 

16 skrh m°Cno državno tutelo. Njihova temeljna funk- 
'Aaien?a skuPne (javne) interese vseh subjektov enega 
Cir",69 družbe ~ gospodarstva. Francozi govorijo  jn-- segmenta družbe o treh kategorijah: industriji, 
V l°ritvah. Kakšni oz. kateri so ti interesi? 

;9njlPodarski sektor je seveda posebej zainteresiran 
Od SLi?' s? tako ali drugače povezana z gospodar- 

%ni 1 

i' «f |\ f»* | w Mil UIUJ^UVV I^VlVbUliu «- 
'su ®ka pQ|ja.kroekonomskih političnih vprašanj (tiskalna in 
VjSo pra 

a' iavna dela..), gospodarskopravnih vprašanj 
'kV av°, gospodarski posli, uzance...), do bolj partiku- 
KlSvnih !' nPf- ustanavljanje borz, izobraževalnih insti- 

skladišč. Država, ki želi učinkovito urejati ta 
l»k°"arštv!!v®da ne sme preslišati mnenj, ki prihajajo iz - Zato mora poskrbeti med drugim tudi za to, da 

^artikulirao na dovolj reprezentativni ravni. Fran- 
'' vidi prav v reprezentativni artikulaciji interesa 

0r 
sPodarskega sektorja glavno funkcijo gospo- n,c- Ker pa se srečujemo s temi interesi na različ- 

nih teritorialnih ravneh, je takšni funkciji zbornic najbolj 
ustrezen model, ki se je razvijal po etapah in se dokončno 
zasidral leta 1964 z ustanovitvijo stalne skupščine gospodar- 
skih zbornic (mimogrede, ta institucija se je leta 1990 preime- 
novala v Skupščino francoskih gospodarskih zbornic). Sistem 
obsega tri ravni zbornic: gospodarske zbornice (brez poseb- 
nega atributa, najustreznejši naziv bi bil lokalne), regionalne 
gospodarske zbornice in skupščina zbornic (zbornica na 
nacionalni ravni). Med temi tremi nivoji z vidika odločanja in 
funkcioniranja ni nikake hierarhije, nobenega sistema pod/ 
nadrejenosti in odgovornosti. S strukturalnega aspekta pa 
hierarhija obstaja. »Nižje« zbornice z delegiranjem sestavijo 
»višje«. Na vseh ravneh zbornice komunicirajo z ustreznimi 
oblastmi. Skupščina je seveda v neposredni relaciji s cen- 
tralno državno upravo. Lokalne in regionalne zbornice pa 
komunicirajo neposredno tako s teritorialno ustreznimi 
organi uprave (oz. lokalne samouprave, ki pa je v Franciji, kot 
je splošno znano, slabo razvita) kot tudi z višjimi organi, 
odvisno od tega, kateri organ je za določeno vprašanje pri- 
stojen. 

Tako lokalne zbornice stopajo v stike (dajejo mnenja etc.) 
tako z občinskimi kot z departmajskimi in celo centralnimi 
organi. V centraliziranem upravnem sistemu (gospodarsko 
področje pa je v vsaki državi podvrženo centralizmu) je takšno 
stanje normalno: pogosto o lokalnih vprašanjih na področju 
gospodarstva odločajo centralni organi. 

Gospodarske zbornice torej predstavljajo pomembno stičišče 
med gospodarskim sektorjem (privatnim) in administrativnim 
aparatom države (javno upravo). 

Poleg zastopanja interesov gospodarstva zbornice opravljajo 
vrsto funkcij na področju, ki bi ga lahko imenovali gospodar- 
ska infrastruktura - dejavnosti oz. storitve, ki jih potrebuje 
širši krog gospodarskih subjektov. Nekatere od teh storitev 
opravljajo kot svojo originarno dejavnost, kjer javni (državni) 
interes ni prisoten (zlasti informacijske storitve), za druge pa 
jih pooblasti država (pristojni organ). S temi pooblastili so 
pogosto neizogibno povezana tudi javna pooblastila v ožjem 
smislu (npr. pooblastilo izdajanje potrdil o geografskem pore- 
klu, ustanavljanje institucij za testiranje kvalitete etc.). 

Vsaka zbornica avtonomno določa svojo politiko. Višje zbor- 
nice' so pri tem celo bolj vezane od nižjih - njihova politika je 
namreč že po zakonu sinteza pozicij nižjih zbornic. Zaradi 
navedenega se dejavnosti zelo razlikujejo od zbornice do 
zbornice. 

Dejavnosti zbornic bi lahko klasificirali na večje skupine: 

a) Informacijske storitve. Sem spada vzpostavljanje baz 
podatkov in informacijskih mrež, dokumentacijski centri 
s knjižnicami, založništvo (izdajanje strokovnih knjig in revij), 
evidence (npr. evidenca gospodarskih subjektov na območju 
zbornice), arhivi. 
Na nacionalni ravni obstaja po zaslugi zbornic banka podat- 
kov o gospodarskih subjektih TELEFIRM. Številne specializi- 
rane banke podatkov (na nacionalnem ali regionalnem nivoju) 
so dostopne preko teletex sistema TELETEL, ki so ga Fran- 
cozi začeli vzpostavljati leta 1984. Vse regionalne, pa tudi 
nekatere lokalne zbornice imajo pod svojim okriljem skupine 
strokovnjakov, katerih glavna naloga je zadovoljevati potrebe 
podjetij po informacijah najrazličnejših vsebin (tako imeno- 
vani Animateurs lnformatiques). Ti animatorji so povezani po 
iniciativi stalne skupščine zbornic v nacionalno mrežo. 

b) Raziskovalna dejavnost. Ta je tesno povezana z informacij- 
sko. Zajema raziskave na vseh za gospodarstvo pomembnih 
področjih (tehnologija, organizacija, demografske, statistične 
študije, sektorske analize, analize trga...). Pri regionalnih 
zbornicah so bile ustanovljene regionalne agencije za znan- 
stveno - raziskovalno informiranje (ARIST), pri skupščini 
zbornic pa poseben raziskovalni center (CEOCD) s 40 stro- 
kovnjaki, razdeljenimi deloma po sektojih dejavnosti, deloma 
pa po funkcionalnem principu. 

c) Organiziranje seminarjev, kolokvijev - z namenom, da 
ljudje iz gospodarstva med seboj izmenjujejo izkušnje. 
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d) Svetovalna dejavnost. Pri zbornicah delujejo tako imeno- 
vani »animateurs techniques de 1'industrie« in »animateurs 
techniques du commerce«, svetovalci, ki pomagajo podjetjem 
na številnih področjih (pravo, tehnologija, marketing...). 

e) Dejavnosti, povezane z zunanjo trgovino. Te dejavnosti 
potekajo na vseh treh ravneh. Na nacionalni ravni je bila leta 
1971 vzpostavljena organizacija GREECE, v okviru katere 
potekajo študije in izmenjava izkušenj med podjetji - izvoz- 
niki in uvozniki iz vse države. Dejavnosti, navedene v točkah 
a) do d) seveda pokrivajo tudi zunanjo trgovino' Seveda pa na 
tem področju zbornice opravljajo tudi specifične dejavnosti 
- zlasti sodi sem vzpostavljanje stikov, povezave med doma- 
čimi in tujimi partnerji. Zbornice so povezane tudi s šestimi 
WTC, ki imajo sedež v Franciji. 

f) Upravljanje z ustanovami in objekti gospodarske infrastruk- 
ture. Zbornice upravljajo 76 pomorskih luk, veliko število 
cestnih kompleksov, javnih skladišč, parkirišč. Med drugim 
imajo tudi koncesije za upravljanje vseh francoskih letališč, 
razen pariških. Pomembna je njihova vloga pri izgradnji 
objektov za poslovne prostore. Večina navedenih dejavnosti 
je seveda povezana z ustreznimi pooblastili države, departma- 
jev in občin, pogosto pa tudi podkrepljena z dodatnimi parafi- 
skalnimi viri dohodka, ki jih predpiše država. 

g) Izobraževanje. Izobraževalne ustanove za gospodarsko 
področje so bile še do nedavna predvsem domena gospodar- 
skih zbornic, saj tovrstno izobraževanje ni bilo vključeno 
v univerzitetni sistem. Tudi danes je to pomembno področje 
delovanja francoskih gospodarskih zbornic, ki so ustanovite- 
ljice številnih izobraževalnih ustanov najrazličnejših oblik in 
vsebin. Nekatere od teh šol imajo že dolgo tradicijo (l'Ecole 
des Hautes Etudes Commerciales, regionalne Ecoles Superie- 
ures de Commerce), druge so precej mlajše in prilagojene 
dinamiki gospodarskih potreb (npr. centri za permanentno 
izpopolnjevanje...). 

h) Skrb za okolje. Čeprav se ta dejavnost kaže v obliki doslej 
naštetih dejavnosti, jo je treba posebej omeniti, zlasti zaradi 
dokumentacijsko - izobraževalnega centra CFDE, ki ima šte- 
vilne naloge na področju skrbi za tako imenovano industrij- 
sko okolje: sodelovanje pri pripravi zadevne zakonodaje, izo- 
braževanje in svetovanje glede polucije vode in zraka, glede 
hrupa, varnosti pri delu in tehnoloških rizikov. 

Zbornice sodelujejo tudi pri pripravi prostorskih načrtov in 
imajo po zakonu o urejanju prostora (Code d'Urbanisme) celo 
pravico zahtevati, da se njihove skupine vključijo v to delo. 

Zakon o javnem zdravju (Code de Sante Publique) zagotavlja 
sodelovanje enega predstavnika gospodarske zbornice pri 
odločanju o posegih v prostor, ki so ekološko sporni (Installa- 
tions Classees).' 
Skupščina francoskih gospodarskih zbornic ima seveda še 
poseben pomen. Predstavlja namreč interese gospodarskega 
zasebnega sektorja na nacionalnem nivoju, poleg tega pa je 
tudi članica organizacije gospodarskih zbornic Evropske 
unije (organizacija EUROCHAMBRES). Kot ključni reprezen- 

tativni faktor francoskega gospodarstva predstavlja1'® 
plošimo, interese več kot dveh milijonov gospodarsKi" jr] 
jektov. Figurira kot vmesni člen med gospodarstvo 
državo - komunikacija je obojestranska (APCCI tuđi P ^ 
duje informacije o aktih in pozicijah državne oblasti n 
- regionalnim in lokalnim zbornicam). 

Institucionalno se vloga APCCI kaže med drugim tudi 
mih sedežih, ki jih ima ta organizacija v ekonornsK 
socialnem svetu, ki je konzultativni organ francoske via° 

V. Značilnosti francoskega modela organiziranja 
skih zbornic 

Francoski model temelji na javnopravnem statusu z^r
nj#i 

Zbornice opravljajo naloge javnega pomena - številne 1P 
so v interesu ne le gospodarstva, temveč celotne dr ,!?n0mi|a 
organizacijo in delovanje zbornic regulira država. Aw0 jav9l 
zbornic je relativna - zbornice so podvržene tutoM ^ 
obseg njihovih nalog je deloma odvisen od pooblasti ^ ^ 
jih da država, zlasti pa je njihova dejavnost f 
financiranja, ki jih določa država. Obveznost ;borfic 

, ki se stem modelom ujema - struktura ^ 
avtonomni volji gospodarskih zasebnm 

karakteristika 
ne temelji na   ..— fl 
tov, temveč na avtoritarni volji države. Takšna |an5|«i) 
ustreza reprezentativni vlogi zbornic - obvezno c r} 
odpravi vse dvome in spore o reprezentativnosti. J®vn

rnjCel> 

narava tudi vzpodbuja državo, da pooblašča zbo
aZavi'a 

opravljanje širokega spektra nalog. Po drugi strani P 
avtonomno delovanje na tistih področjih, kjer javni 1 Ogojitl 
interes ni prisoten - te dejavnosti bi bolj zaživele vK^ili 
prostovoljnega, avtonomnega organiziranja 9oS?ote 
subjektov v interesna združenja, na katera bi sami "^ig' 
določene naloge, v sorazmerju z obsegom sredstev. 
bili pripravljeni za te naloge nameniti. V francoskern 
pa je pravzaprav država tista, ki v imenu P0(J| Franc 
o njihovih skupnih, npr. infrastrukturnih interesih.r ur*5 
model torej kaže značilnosti močno centralizirane 
(centralizacija v razmerju državna oblast - subje^ 
onalne samouprave), hkrati pa tudi ureditve, ki prena 
sklope funkcij iz zasebne v javno sfero. 

■ frai"f 
Zaradi popolnosti prikaza je potrebno omeniti še l°aflizac''! 
ske zbornice nimajo reprezentativne vloge kot org 
delodajalcev v postopkih kolektivnih pogajanj. 

1. Kadar uporabljam v tekstu izraz »višje« ali »nižje« - )r( 
v mislih teritorialni aspekt. Ta izraz ne sme zavajati, ker, K° 
gre za hierarhični odnos nad/podrejenosti. 

1. Tako je npr. pod okriljem zbornic nastala (in se sproti a^u^'e|eV3,,",' 
podatkov FIRMIMPORT - FIRMEXPORT, ki vsebuje 
podatke o vseh francoskih uvoznikih in izvoznikih. 

1. To odločanje poteka v posebnem departmajskem organU 

departemental d'hygiene). 

BC<" 

PRILOGA III 
Pravna ureditev trgovinskih zbornic v Zvezni republiki Nemčiji 

Zakonski vir: 818. Gesetz zur vorlaeufigen Regeiung des 
rechts der Industrie - und Handelskammern (18. dec 1956). 
Gre za zvezni predpis ZRN. 

Za razliko od zelo podrobnega avstrijskega zveznega zakona 
nemški zakon le okvirno določa pravno naravo in organizacijo 
trgovinskih zbornic. Teritorialno organiziranost in notranjo 
organiziranost sestavnih delov zbornic (kar je v avstrijskem 
zakonu podrobno urejeno) tako npr. v celoti prepušča član- 
stvu. 
PREDMET PREDPISA 
Industrijske in trgovinske zbornice. V celotni ZRN deluje 86 
takšnih zbornic. 

CIU IN DEJAVNOST 
Cilj: združevanje interesov gospodarskih in trgo 
jektov in spddbujanje in predlaganje ustreznih 
drugih predpisov za urejevanje teh področij A 
Nekatere dejavnosti so kot obvezne predpisan® ^iz jj 
nom, dopuščena je tudi možnost predpisovanja ved«n 

pristojnosti z drugimi zakoni (čl. 1/4). Posebej J® . 
se socialpolitični in delovnopravni interesi ne srn 
vati prek zbornic.(1/5) 

ČLANI 

- »fizične in pravne osebe, osebe trg. prava, 

poročevalec, št. 22 
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Ija;0 
ln Pravne osebe privatnega in javnega prava, ki oprav- 

»Področju posamezne zbornice proizvodno ali trgov- eiavnost ali imajo tam prodajno mesto.« 

C^enega sledi, da so člani tudi podjetja iz javnega 
ibornj!?' Vsakdo od naštetih subjektov mora biti član ene 
«ar,j ( . an' zbornic niso svobodni poklici, kmetje in goz- 6 niso vpisani v register registrskega sodišča, (čl. 2) 
'lam zbornici 

'ravni 

^'nice 

;e se vpišejo v register zbornice. Ker so člani l,ni .. v^jiacju v twi mv«. iw. 
^ii oh r 'r9°vc' posamezniki, je krog vpisanih subjektov »stega na registrskih sodiščih. 

STATUS (3. člen): 
so pravne osebe javnega prava. 

J'Nanciranje 
nice se financirajo: 

11 'sPevki članov. Prispevki so dveh vrst: 

2'lsnarin l!|3ka 02| e oz- osnovnega članskega prispevka, ki je za vse 
i iNa' n0nia se del' le v dve kategorije: za velika in mala 
i ^ Valit"i?Vn' ^'anski prispevek malih podjetij je 1/2 pri- 

"i PoirJtl podie,'j- če ne plačujejo davka na dejavnost, ^ °no plačati niti tega prispevka. 

iprisPevpkVka' ki 'e vezan na obseg poslovanja - osnova za K le davek na dejavnost (čl. 3/3). 

p'rUe0'113 s,opn'° obeh Prispevkov določi zbornica 
l|j m n' zal<onsko omejena. 
j,st°ritve navaniern stroškov določenih storitev od članov, ki 

"*be, pri ^Por.abljaj° (šolnine za pridobitev poklicne izo- e)anje seminarjev, tečaii ...). (čl.3/6> 

.Ti^iviri, ki jih zakon ne omenja (najemnine, obresti 
^"'itabii na javnopravno naravo zbornic in s tem njeno 

k k 
1 niso veliki- 

!StSo° !'nanc zbornic so nemške zbornice ustanovile 
"nkcjjo S Pooblastilom pristojnega ministrstva izvršuje 

TERITORIALNA ORGANIZIRANOST 

je zakon ne ureja in jo prepušča članstvu (drugače Avstrija). 
Vsaka zvezna dežela ima zvezo deželnih zbornic. 

ORGAN UPRAVLJANJA 

- je skupščina zbornice. Odloča o statutu zbornice, o volil- 
nem in plačilnem redu zbornice, o proračunu, itn.. O pred- 
stavnikih odločajo člani z volitvami. Način volitev, njihovo 
izvedbo, dolžino mandata ter prenehanje članstva določi 
skupščina v volilnem redu zbornice. Pri tem je potrebno 
upoštevati proporcionalno sestavo posameznih področij 
v skupščini. (4) 

DRUGI ORGANI 
Skupščina izmed sebe voli predsednika zbornice in člane 
predsedstva, pri čemer način in število voljenih ureja statut. 
Skupščina imenuje generalnega direktorja zbornice. (6,7) 
Skupščina ima ponavadi več odborov za posamezna delovna 
področja. 

DEJAVNOSTI 
Pravice nemških zbornic so določene v velikem številu sektor- 
skih zakonov in drugih predpisov, medtem ko v temeljnem 
zakonu niso podrobno naštete. 

Pomembna, z zakonom opredeljena naloga zbornic je zasto- 
panje interesov članov pred upravnimi organi in zakonodajal- 
cem oziroma državo nasploh. 

Poleg drugih nalog, določenih s statutom in zakoni, imajo 
zbornice v ZRN tudi javna pooblastila - predvsem na 
področju poklicnega izobraževanja (izdajajo spričevala 
o poklicni usposobljenosti za opravljanje določene dejavno- 
sti), dajanja raznih potrdil in certifikatov, kontroliranje pravil- 
nosti vlog in izpolnjevanje pogojev za vpis v register podjetij 
itn. 

Nemške zbornice so pooblaščene tudi kot stranka v postop- 
kih zaradi varstva nelojalne konkurence, varstva potrošnikov 
ter v antidumpinških postopkih. Poleg z zakonom določenih 
pravic in obveznosti pa opravljajo tudi več drugih dejavnosti, 
ki so v interesu njihovega članstva: svetovanje pri ustanavlja- 
nju podjetij, informacijske službe, izvozne svetovalne storitve 

C3Alv 

^^sditev gospodarskih zbornic v Republiki Avstriji 

lar 
vku »Tavnava ie 'e spremno besedilo k obširnejšemu 

< | r9°yinska zbornica - zastopnik interesov gospo- 
Ureja ^r''090)' Pri čemer poskuša ob pomoči zako- lAiti nač ? *° mater'jo. iz 'ega gradiva izluščiti nekaj 

2 r"icv Avstri'" 'nst',u,ov' determinirajo pravno ureditev 
0;jJrr,iCe, k| 
(JJtia trnff0 predrnet našega zanimanja, so gospodarske 
C arske nske zbornice, torej zbornice, ki združujejo 
ijiJ^iTi d subjekte. Avstrijski izraz za te zbornice »die 
V-^Sedri evverblichen VVirtschaft« je delno zavajajoč, 
\a,na|0gijQ° pomeni »obrtne zbornice« oziroma s sloven- 
tejJvtej o' obrt"0 združenja, pri čemer pa gre za anahroni- 
\ ®)• saj 'n Pocl ,em imenom so se zbornice pač prvič 
%0clarske ni|hovo članstvo mnogo širše in vključuje vse *a go^bieMe države. Gre torej za trgovinske ali še 

Podarske zbornice v pravem pomenu besede. 

SLVI* 
V^karn^esetz (BGB1. Nr. 182, okrajšava HKG); )• merrnitgliedergesetz (BGB1. Nr. 161, okrajšava 

V 
V. STA*US 

9°spodarske oziroma trgovinske zbornice so 

pravne osebe javnega prava, urejene z zakonom, ki definira 
njihovo strukturo in njihovo umestitev v gospodarski sistem 
države. 

Njihov javnopravni status je definiran predvsem skozi nasled- 
nje zakonske značilnosti: 

a) teritorialna pokritost celotnega ozemlja; 
b) obvezno članstvo; 
c) določene dejavnosti, ki jih morajo zbornice obvezno oprav- 
ljati in nad katerih izvajanjem bdi država (nadzorna pravica 
države). 

Poleg trgovinskih oz. gospodarskih zbornic pozna avstrijska 
pravna ureditev tudi druge vrste zbornic: kmetijske, zdrav- 
stvene, pravniške zbornice, zbornice delavcev in uslužben- 
cev. Tudi v teh primerih gre za pravne osebe javnega prava. 
V tem tekstu se njihove organizacije ne lotevamo. 
Kljub javnopravnemu statusu gospodarske zbornice v Avstriji 
niso del državne uprave, temveč v okviru svojih dejavnosti 
samostojni in avtonomni subjekti. Javnopravni karakter zbor- 
nic ne pomeni da so avstrijske zbornice izvrševalke državnih 
interesov oziroma drugih družbenih interesov, ki se lahko 
izvršujejo le preko države, kar bi te vrste pravna organizira- 
nost lahko dala slutiti, temveč so čisto interesno združenje 
članov, za katere opravljajo določene storitve in pri katerih 
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izvajanju so večidel povsem avtonomne. Javnopravna organi- 
ziranost zbornic ni v neposrednem interesu države, temveč 
članov zbornic samih. Javnopravni status zbornice z zgoraj 
naštetimi značilnostmi namreč zbornicam omogoča mnogo 
večjo sposobnost in učinkovitost, kot bi jo imele kot zasebno- 
pravne osebe. Pri tem mislimo predvsem naslednje posledice 
javnopravnega statusa: 

- organizacijska usklajenost zbornic po vsej državi; 
- teritorialna pokritost celotnega državnega ozemlja; 
- stalen dotok finančnih sredstev (članarine) in s tem večja 
akcijska sposobnost zbornic; 
- možnost, da (zaradi popolne teritorialne pokritosti in orga- 
nizacijske usklajenosti) zbornice v svoji izvirni pristojno- 
sti opravljajo naloge, ki bi jih, če ne bi bile organizirane 
z zakonom oziroma če ne bi bilo članstvo v njih obvezno, 
morala opravljati država; te dejavnosti so ponavadi predpi- 
sane z področnimi zakoni; 
- možnost, da država s področnimi zakoni zbornicam 
prenesev izvrševanje določene naloge iz svoje pristojno- 
sti. Pri tem je potrebno omeniti, da slednje ni neposredna 
posledica javnopravne ureditve zbornic, kajti tudi zasebno- 
pravni subjekti lahko dobe javna pooblastila, pri čemer pa 
tega povečini zaradi njihove razpršenosti ni moč storiti gene- 
ralno. 
- z obveznim članstvom je omogočena zastopniška pravica 
za vse člane; slednje ima velik pomen za širino dejavnosti, ki 
jih opravlja zbornica - glej priloga str. 6! 

Iz naštetega je razvidno, da je javnopravna organiziranost 
zbornic predvsem v interesu njenega članstva, saj mu lahko 
na takšni podlagi nudijo mnogo večji spekter storitev, kot bi 
jih imele, če bi bile po statusu zasebnopravne združbe, osno- 
vane pogodbeno na prostovoljni podlagi. Državni interes je tu 
šele drugotnega pomena: zakonska ureditev zbornic pomeni 
za državo določeno razbremenitev (dejavnosti iz izvirne in 
prenešene pristojnosti zbornic, ki bi jih morala sicer izvajati 
država sama), ter ji na drugi strani nudi kvalificiranega sogo- 
vornika in zastopnika interesov gospodarstva, ki se lahko kot 
posvetovalni ali mnenjedajalni organ ali kot pobudnik zako- 
nov organizirano vključuje v kreiranje predpisov in ekonom- 
ske politike. 

NAMEN ZDRUŽEVANJA V ZBORNICE 

- je, kot rečeno, temeljno v zagotavljanju storitev za člane in 
le drugotno, kot stranski produkt, tudi v državnem interesu. 
Celotna organizacijska struktura zbornic in temeljni instituti 
njihovega delovanja so zato zaznamovani z načeli avtonom- 
nosti in neodvisnosti pri opravljanju njihovih dejavnosti ter 
z načelom demokratičnosti upravljanja. 

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA 

a) teritorialna: 

poročevalec, 

v> 

9 deželnih zbornic, organiziranih v mejah zvezni1 ^ 
pokriva celoten teritorij države in združuje vse ilan 

državni ravni jih povezuje zvezna zbornica. 

b) funkcionalna: 

Kot rečeno, gospodarske zbornice združujejo celotno 
gospodarskih subjektov ne glede na vrsto in področje Jfnjc 
vega udejstvovanja. Na to kaže tudi notranja delite" ^ 
v šest sekcij (glej priloga str. 2,3), ki predstavljajo ^ 
onalno delitev na posamezna področja gospodarsKe 
nosti. 

Pri tem velja poudariti, da so člslni zbornic tudi 
podjetja, tj. gospodarske subjekte v državni lasti, in 
niče niso omejene le na subjekte v zasebni lastnini. 

dria"" 

zvez"' 
Pravno osebnost imajo poleg deželnih i1 ^ 
zbornice tudi vsa strokovna združenja in strokovne ^ 
- tudi v teh primerih gre za pravne osebe " " 
prilogo - str 3.) 

ČLANSTVO 

- vse fizične in pravne osebe, ki so upravičene za op'   
podjetniške dejavnosti s področja obrti, trgovine, i" 
prevozništva, turizma in bančne in zavarovalniške«®) ^ jt 
(čl. 3 HKG); sem spadajo tudi gospodarski sub'd P' 
v državni lasti (državna podjetja), ne sodijo Pa..vf' |a^ 
kmetje in gozdarji, čeprav bi jih po ekonomski dS3W! 
uvrstili v gospodarsko dejavnost, vendar ne P1 

nobenega pravne organizacijske oblike zasebnega 
prava s področja trgovine in gospodarstva. 

DEJAVNOST 

Poleg zgoraj in v prilogi omenjenih nalog zbornic■ (rl 
poudariti, da glede na pristojnost zbornice opravlja) 

KieS' 

dejavnosti: 
redP« isui' 

|/ 

a) dejavnosti iz izvirne pristojnosti zbornic, ki j'h ?' 
HKG ali drug področni zakon; so obvezne, vendar i 
le nadzor nad zakonitostjo njihovega izvajanja («'■ 

b) prenešene pristojnosti: državna zbornice * jzvi" 
o zbornicah in tudi drugimi zakoni prenaša L 
prostojnosti v izvrševanje; v tem primeru ima drza 
tudi nad vsebino njihovega izvajanja. ^ 

c) druge dejavnosti, določene s statutom zbornice' 
po obliki in vsebini lahko razlikujejo v posamezni 
zbornicah in združenjih, ker nimajo zakonske p°a 

54 

\ 

S 
S % 

-i5, 

i 
> 'Ov 
s 
o 
C 
k 

\ 



p        
jocilo o delu Javnega pravobranilstva Republike Slovenije in občinskih javnih 

tj^gbranilstev v Republiki Sloveniji za leto 1993 
foZ, 
"ter r£U»° 'avnem pravobranilstvu (Ur. I. SRS št.* 19/76, 31/ 
Sodno f ®'90 in 5/91) Javni pravobranilec opravlja pravo- 
sarn0S|I

Un.kcii°- Zakon določa, da je »javni pravobranilec 
°)ni organ družbenopolitične skupnosti, ki zastopa 

sklade ?Politićno skupnost, njene organe, organizacije in 
sodijjj .Kl s° pravne osebe ter krajevne skupnosti, pred 
»icink'

n drugimi organi, glede njihovih premoženjskih pra- 

'^konorrf' '0r 'zvr^u'e druge pravice in dolžnosti, določene 

istega l®?,0Pniške funkcije javni pravobranilec na podlagi 
So s t 2a na^te,e subjekte opravlja še svetovalno 
Soj?' da daje na njihovo zahtevo pravna mnenja in 
drugih ok°vno pomoč pri sklepanju pogodb in pri reševanju 
*toraj0 _pre.rTloženjsko-pravnih vprašanj. Našteti subjekti 
^inia sklenitivjo pogodbe, s katero se ustanavljajo, 
Sevati a" ukinia)° stvarne pravice na nepremičninah, 
o Pravni °,d Pristojnega javnega pravobranilca mnenje Ve'|avnosti take pogodbe. 

■ &b izvrt raz''^n'h zakonov je javni pravobranilec izvrševal 
!a Nro£U,e tudi druge pravice in dolžnosti, predvsem npr.: 

0'8nim'U Prometa z nepremičninami, kjer pod v zakonu 
opraii po9°i' izpodbija pogodbe, s katerimi se tak pro- 

"Pravni J/'8, Javni pravobranilec lahko npr.: sproži tudi 
'^Jbeno' i® z upravnim aktom kršen zakon v škodo 
[6 sam0 

Po,itične skupnosti«, ki jo zastopa po zakonu in to 
> (jrujKrimerl1' kadar 9re za premoženjske pravice in 
,rav°branii . po'iti'ne skupnosti. V takih primerih javni 
i6' strank n' zas,°Pn'k družbenopolitične skupnosti tem- 
"Su. v Postopku, kar pomeni, da nastopa v lastnem 

k^bne1'8?6 . Pristojnosti javnega pravobranilca so 
jsnje | ' 2las,i še tiste, ki po svoji vsebini pomenijo razre- 
is 

,akona °"pravnih razmerij, katera nedvomno vpli- 
oj vseh H

razvo' družbenoekonomskih odnosov kot tudi na 
y drugih družbenih odnosov, tudi političnih. 

Sine, ^Hke Slovenije zagotavlja pravico do zasebne 
in °Sko fu £asno Pa tudi poudarja gospodarsko, socialno in 
t T?rPsjitVe |Cii° lastnine. Pri tem gre predvsem za dolžnosti 
Vi^e Dn^,Stni.ka pri pridobivanju in uživanju lastnine. Take 
ski^ianiu [nen'i? varstvo ciljev širše družbe, ki se kaže npr. 
C" 26rniii4?eti'ske politike z ustrezno obdelanimi kmetij- 
• ia ska n z m°žnostjo razlastitve, kar pomeni, da se 

k0rjolayica na nepremičnini pod določenimi pogoji 
st#8Vriane t,.' 0 odvzame ali omeji. Omejitve lastnika so 
Cl8n,liiŠč iZaradi vars,va javnega dobra, naravnih boga- 
lj«' v katera ^no Pa tudi zaradi varstva sosedskih odno- 

^ syQje 
a Posredno posega tudi država v izvajanju pred- 

k rbanistične in komunalne funkcije. JJj o 
iv.^ave Pran'lstvo zastopa premoženjske pravice in kori- 
k0,

)a na port, 
(s®daj še) občine, pri čemer to svojo funkcijo 

H dru veliavne lastninske zakonodaje. Prav ta pa, Ugo}'.9® civilna zakonodaja, še ni v celoti sprejeta. 
!C;lria)prav 'h' da so z,asti posamezni segmenti (varstvo, iait«-. Standardov ureieni s Dnsame7nimi nnsiRtnm- C^koni"' ,A ... .  ■ ■ 
l(t ,°st 02 'P'1 čemer pa ni urejena njihova sama vsebina ter 
tJJl Vpra*1erT|ožnost njihovega pravnega prometa. Uredi- 
^r. tis,ih D

ani 'e za Prakso izjemno pomembna in sicer 
' kadar ^r.lrnerih, ko upniki segajo po premoženju države 
%in • 'zpolnitev denarnih obveznosti (npr. izplačilo 

%lk s® u
na!različnejših naslovov) ni možna. Teh prime- 

V iluDrP Poplačajo na podlagi prisilnih izvršitev 
C'Jova v5

Vnih odločb, pa je vedno več (npr.: odškodnine 
V i*1* iehii ^k°d' neopravičeno obsojenih oseb oz. Jivl^ih ji rt ,a "Neutemeljeno odvzeta prostost, denaciona- 

n 
ekonfiskacijskih zadev, itd.). Določba Zakona 

"" ®ri, ki °s,0Pku (188. čl.), da predmet izvršbe ne morejo 

!Sebino 
v pravnem prometu, bo morala najti svojo 
v pozitivnih predpisih, ki bodo te »stvari, ki 

prometu«, tudi določili. Tako bo odpadlo 

zamudno dokazovanje v postopkih, da je stvar npr. izven 
prometa (res extra commercium). 

Ureditev civilne zakonodaje, posebej še sprejem zakonov, ki 
urejajo lastninskopravna razmerja, bo vsekakor pripomogla 
tudi h kasnejšemu delu javnega pravobranilstva. V zvezi 
z novo ureditvijo te zakonodaje in v zvezi s praktičnim - vsa- 
kodnevnim delom javnega pravobranilstva - se v zvezi 
z zagotavljanjem gospodarske, socialne in ekološke funkcije 
lastnine izpostavlja pomembno vprašanje - do kam lahko 
segajo dolžnosti in omejitve lastnika na njegovem premože- 
nju, da ne bi bila s tem prizadeta ustavna norma, ki govori 
o pravici do zasebne lastnine in dedovanja. Ustava namreč 
izrecno zagotavlja pravico do zasebne lastnine in dedovanja 
(33. čl.). Pri odgovoru na to vprašanje bo tako pri snovanju 
nove zakonodaje, kot pri reševanju konkretnih zadev, vseka- 
kor treba skrbno presoditi ali rešitev je ali ni v »javni koristi«, 
ki pa je tudi domena države, katero zastopa javno pravobranil- 
stvo. 

* * * 

V obdobju po 25. juniju 1991, ko se je Slovenija dokončno 
konstituirala kot država in v katerem se je nadaljevalo z uve- 
ljavljanjem novega pravnega reda, so bili sprejeti številni 
sistemski zakoni, ki so pomembno vplivali zlasti tudi na pre- 
razporeditev oz. prenos določenega premoženja v lastnino 
države - Republike Slovenije (oz. lokalnih skupnosti), oz. so 
uzakonili načela za njegovo lastinjenje. 

Tako se je oz. se lastninjenje v korist države (oz. lokalne 
skupnosti) opravlja na različnih področjih. 

V grobem ločimo lastninjenje na področju javnih služb: 

- gospodarske javne službe: ki so določene z zakoni 
s področja energetike, prometa in zvez, komunalnega in vod- 
nega gospodarstva in gospodarjenja z drugimi vrstami narav- 
nega bogastva, varstva okolja ter z zakoni, ki urejajo druga 
področja gospodarske infrastrukture; področje je urejeno 
z Zakonom o gospodarskih javnih službah (Ur. I. RS št. 32/93), 
Zakonom o varstvu okolja (Ur. I. RS št. 32/93), Zakonom 
o gozdovih (Ur. I. RS št. 30/93); 

- negospodarske javne službe: Zakon o zavodih (Ur. I. RS št. 
12/91), ki z Zakonom o gospodarskih javnih službah tvori 
celoto sistema javnih služb in ki ureja statusna vprašanja 
zavodov, kot tistih organizacijskih oblik, ki se ustanovijo za 
opravljanje dejavnosti, vzgoje in izobraževanja, znanosti, kul- 
ture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, 
invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejav- 
nosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička; 
področje je urejeno z Zakonom o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Ur. I. RS št. 12/91), Zakon o zdrav- 
stveni dejavnosti (Ur. I. RS št. 9/92), Zakon o socialnem var- 
stvu (Ur. I. RS št. 54/92); 

- na področju družbenih stanovanj: področje je urejeno 
s stanovanjskim zakonom (Ur. I. RS št. 18/91-1) ter z Uredbo 
o izvedbi privatizacije stanovanjskih hiš in stanovanj, prevze- 
tih od organov in organizacij bivše SFRJ in JLA (Ur. I. RS št. 
61/92); 

- na področju bivšega premoženja SFRJ: področje je urejeno 
s 3. odstavkom I. točke Temeljne ustavne listine o samostoj- 
nosti in neodvisnosti Republike Slovenije (v nadaljnjem bese- 
dilu: TUL) ter s 1. členom, 1. odstavkom 6. člena in 9. členom 
ustavnega zakona za izvedbo TUL. Te nepremičnine so se 
vknjižile na Republiko Slovenijo na podlagi Uredbe o zemlji- 
škoknjižni izvedbi prenosa nepremičnin bivše SFRJ na Repu- 
bliko Slovenijo (Ur. I. RS št. 61/92). Področje ureja tudi Zakon 
o obrambi in zaščiti (Ur. I. RS št. 15/91); 
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- na področju zadružnega premoženja: področje je urejeno 
z Zakonom o zadrugah (Ur. I. RS št. 13/92) ter navodilom 
o tem, kaj se šteje za dokumentacijo za prenos kmetijskih 
zemljišč in gozdov na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije oz. na občine (Ur. I. RS št. 32/93); 

- na področju gospodarstva: področje je v osnovi urejeno 
z Zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. I. RS št. 
55/92) ter z Zakonom o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije (Ur. I. RS št. 10/93). 

★ ★ ★ 

Lastninjenje premoženja In s tem tudi nepremičnin v korist 
države Republike Slovenije je prinesla In še prinaša številne 
probleme in odprta vprašanja. 

Eno od sistemskih strokovnih vprašanj, povezanih z medna- 
rodnim elementom, je vsekakor vprašanje zemljiškoknjižne 
ureditve premoženja bivše SFRJ na ozemlju Republike Slo- 
venije. 

Te nepremičnine so se vknjižile na Republiko Slovenijo na 
podlagi Uredbe o zemljiškoknjižni izvedbi prenosa nepremič- 
nin bivše SFRJ na Republiko Slovenijo (Ur. I. RS št. 61/92). 

V zemljiškoknjižnih vložkih, v katerih je kot imetnik pravice 
uporabe na nepremičninah vknjižena država SFRJ oz. njen 
organ ali organizacija, se vknjiži ta pravica (pravica uporabe 
na družbeni lastnini) na Republiko Slovenijo in se vpiše organ 
oz. organizacija Republike Slovenije, ki z nepremičnino 
upravlja. 

Taka rešitev je glede na ustavne norme o lastnini pravno 
zelo vprašljiva, saj še vedno (že po sprejeti ustavi Republike 
Slovenije, ki velja od 23.12. 1991) ustvarja pravice na druž- 
beni lastnini, ki ni več ustavna kategorija. 

Pomembna je zlasti problematika evidentiranja nepremičnin 
v lasti Republike Slovenije. 
V praksi se kaže, da Republika Slovenija (kakor tudi drugi 
subjekti) ne razpolaga z enotnimi evidencami glede nepre- 
mičnin (s pojmom nepremičnine mislimo: zemljišča, stavbe, 
posamezne dele stavb in druge gradbene objekte, ki so zgra- 
jeni z namenom, da ta trajno ostanejo), k'i bi služile npr. le 
pregledu določenega fonda, zlasti pa tudi ne razpolaga z evi- 
dencami, s katerimi se ustvarjajo določene pravne posledice. 

Ta ugotovitev je zlasti pomembna v sedanjem času ustvarja- 
nja novega pravnega reda, ki sloni na številnih novo sprejetih 
zakonih, oz. podzakonskih predpisih, ki prinašajo pomembne 
odločitve glede državnega premoženja. 

Evidenca teh nepremičnin je pomembna tudi zaradi bodoče 
ureditve evidentiranja pravnih stanj na nepremničninah, kar 
bo uredil Zakon o zemljiški knjigi. Le-ta med drugim vgrajuje 
načelo obveznosti vpisa, kar pomeni, da je vpis stvarnih 
pravic in pravnih dejstev ter vpis sprememb, ki se nanašajo na 
vpisane podatke v zemljiški knjigi, obvezen. Po načelu vpisa 
pa se stvarne pravice na nepremičninah (praviloma) pridobi- 
vajo z vpisom v zemljiško knjigo, kar pomeni, da pravica brez 
vpisa v zemljiško knjigo sploh ne nastane (za take primere gre 
pri poslovni pridobitvi stvarnih pravic). 

Država Republika Slovenija je postala lastnik določenega 
premoženja sicer ex lege - kljub temu pa se bo morala tudi 
vknjižiti, zlasti iz razlogov načela zaupanja v zemljiško knjigo, 
ki pomeni, da je vsebina zemljiške knjige dostopna vsakomur. 
Ob tako postavljenem načelu se poznavanje zemljiškoknjiž- 
nega stanja predpostavlja. Tisti, ki se z njim ne seznani, nosi 
škodljive posledice. 

Kakor je evidenc, iz katerih so razvidna pravna razmerja (npr. 
RMK), več vrst, je tudi evidenc pravnih razmerij v zvezi 
s stvarmi in pravicami cela vrsta (zemljiška knjiga, kataster, 
evidence v rudarstvu). Najbolj poznana je zemljiška knjiga. 
Zaradi tega se tudi številni pozitivni pravni predpisi vežejo 
prav nanjo. 

poročevalec, št. 

nič* 
V zemljiškoknjižnem postopku morajo sodišča 
nost pogodb po uradni dolžnosti (1. odst. 15. 42/86)' n= 
o prometu z nepremičninami — Ur. I. SRS 19"®' -m 
Predlog za zemljiškoknjižni vpis na podlagi take 
sodišče zavrže (2. odst. 15. čl. cit. Zakona o prometu z 
mičninami). j* 

Brez potrdila Javnega pravobranilstva, da mu je bila (j.K 
vročena, sodišče ne sme izvesti pogodbe v zemlji^1 K 

odst. 59. čl. Zakona o razlastitvi in prisilnem Pren°5/(,7| (KO 1 
mičnin v družbeni lastnini, Ur. I. SRS št. 5/80, 30« 
družbene lastnine tudi »v praksi« ne bo več, bo 'a *1, 
nepotrebna). J 

ffl$ 1 • 
Pri urejanju zemljiškoknjižnega stanja ima javno Prav0 "i 
stvo pomembno vlogo. . 

.. za leto 
Tako npr. Zakon o proračunu Republike Sloveruj® bn||(, 
1993 v (Ur. I. RS št. 22/93) 49. čl. določa, da mor« "Alo« 
ki pridobi nepremičnino, pripraviti zemljiškoknjl*0'P   ,  ( — —, r ( 1 — — — c\0W<r (k 
in ga poslati Javnemu pravobranilstvu Republike =' ,e(lo Ji 
v 30 dneh po pridobitvi, če ni z zakonom drugače °grn^w p° 
Javno pravobranilstvo Republike Slovenije vloži zei 
knjižni predlog pri pristojnem sodišču 

Pojem uporabnika razumemo v najširšem smislu, Pjka izi9" .'tn 
kot pridobitelja nepremničnine - potencialnega laS.*en|a |W 'ei 
moma pa tudi samo kot nosilca določenega uprav|C ,, 
na družbeni lastnini. .Pt 

Tako se npr. na podlagi 2. čl. Uredbe o zerT1'uiKO 5t,
h 

izvedbi prenosa nepremičnin bivše SFRJ na v|<a|6 

venijo (Ur. I. RS št. 61/92) v zemljiškoknjižnih vložikin 
je kot imetnik pravice uporabe na nepremičninan „ J* 
država SFRJ oz. njen organ ali organizacija, na 
Slovenijo vknjiži še vedno ta »pravica uporabe«' ciov^'l 
lastnini) in vpiše organ oz. organizacija Republik® 
ki z nepremičnino upravlja. 

!t 

Organi in organizacije, ki so prevzeli v upravljanje otn 
nepremičnine, pripravijo v 6 mesecih od dneva uV,,'q 
Uredbe (t. j. od 8. 1. 1993) zemljiškoknjižni Prf. venij(', 
dostavijo Javnemu pravobranilstvu Republike Si (3, 
vloži zemljiškoknjižni predlog pri pristojnem sod'^ra(ii|s 
Sodišče vroči zemljiškoknjižni sklep Javnemu prav £| j 
Rpnnhlikp SlnvAniia in nrictnini nonriat^ki UDT3VI v 

* 

Republike Slovenije in pristojni geodetski upravi 1 \ 

Po Zakonu o obrambi in zaščiti (Ur. I. RS št. 15/91)f& 
republiški upravni organ, pristojen za obrambne za ^ j Vr 
drugim tudi določene nepremičnine (1. odst. | n8pr»% 
pravic na nepremičninah izvrši pristojno sodišče j(i«i 
Republike Slovenije na podlagi listine, sposobn n||e 
škoknjižni prenos (2. odst. 147. čl.). Republikai = j, 
Dodlaai Zakona a iavnem oravnbrnnilstvu (Ur. I- h „„niF lil podlagi Zakona o javnem pravobranilstvu (Ur. "• r"pepui 
ta posel opravi preko Javnega pravobranilstva 
Slovenije. 

ffiliti 
Določba 1. odst. 14. čl. Zakona o skladu kmetijski^z® 
gozdov določa, katera kmetijska zemljišča, kme^J gnjje^^ 
v družbeni lastnini postanejo last Republike 5>' ^93),r J»| 
občin) z dnem uveljavitve tega zakona (t. j. 11- 3- 
prenesejo na sklad (oz. na občino). jjji j^i 

Za prenos kmetijskih zemljišč, kmetij in 9oz<,oyh
S»eiiill'^» 

uporablja Navodilo o izvedbi prenosa kmetijski" 
družbenopravnih oseb, ki niso kmetijske 0$' 
v kmetijski zemljiški sklad (Ur. I. SRS št. 15/79) 
čl. Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdo ■ ± 

Mgg\ P jl£ k. 
Zemljiškoknjižni postopek izvede sodišče na P® g|0v« 
loga, ki ga vloži Javno pravobranilstvo RepubH" J1 Ji 

rad' P uS/j 
prometa in številnih reorganizacij v preteklir z „ 
nji imetniki nepremičnin praviloma ne razpolagal ^ 
listinami, ki bi lahko bile podlaga za vpis v ze"\-n, Ki Sm, 1,1 . 
tega sedaj državnega premoženja oz. nepremic. \ 
šle v last Republike Slovenije in gospodarjenj ^ 
zahtevalo sicer hitro in radikalno ureditev vpis 

>j| 

S s 
C; 
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iela2J^ro'iišk0 knjigo, vendar je potrebno upoštevati 
"iJ< do« okn'ižnega Prava' ki ne dovoljuje »preskako- ameznih pravnih stanj v zemljiški knjigi. 

Pa ni izključeno, da bo sodna praksa ubrala manj 
t»enij« i 'n nove Pfidobitelje - lastnine (Republiko 

D' 'Pogodh občin°) vknjižila v zemljiško knjigo že na pod- - »aijj ®~.e\ členjene med dosedanjim imetnikom pravice 
da5j 'aeianskim uporabnikom - in novim pridobiteljem, 
%vno ! 2a",evale vse »vmesne« listine, ki so podlaga za BPravne prenose«? 
'i ki bi 
*Ctil»l,akim vPisom ev. oškodovan v svoji pravici, bi 1 "kniiJh lahko zahteval, da sodišče ugotovi neveljav- 
ne 06 in da se vzpostavi prejšnje zemljiškoknjižno 

It, Ma^B0^ev?,', da ie Republika Slovenija (oz. občine) 
(j *d6j P^roičnine že ex lege. Izjava oz. pogodba, ki jo 
iji .''e2na{a 

uP°rabnik z Republiko Slovenijo (oz. občino) 
i° v ia« 1eke9a »seznama« oz »popisa« premoženja, ki 
t ' 

Ur 

^in i 

»iay| ' 7"%wya »auinama« uz »popisa« prumuiunja, m 
Va niti nri!lf'oz- občine) in ne predstavlja pravnega 1 Pridobitnega načina. 

Pa bo, 
Ji'vjve2^ovi Zakon o zemljiški knjigi neurejena pravna 

j t?'1* Pravic dru^t3eno lastnino uredil tako, da bo sedanji 
imi »f8,J*'..ne more izkazati svoje pravice z listinami, 

C vpis ® . nii*bo v zemljiški knjigi, lahko predlagal, da :,a o _B
nJ6g°ve pravice smiselno uporabijo določbe 

II 5?(tako n"11 h knjigi, ki urejajo nastavitev zemljiške 
rL H Tak na*i 'deva predlog za izdajo zakona o zemljiški 

"'"dar n„Tm Ure)anja zemljiškoknjižnega stanja je korek- 
S|| »počasen«. 

■« > kl°i,Kni'9° se vpisujejo tako stvarne kot obligacijske 
' ' Pravi zakon. Upravičenja se torej ne vpisu- 

'^Slnu 9°sP0darjenja s kmetijskimi zemljišči v lasti enije po Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov). 
Si Pa 

i- J® v sed,
8e kljub temu zastavlja vprašanje, ali ne bi 

ti 'lania i"1 ~ Prehodnem — obdobju, ko zemljiško- 
I hJ^ordg 0 usklajena z dejanskimi razmerji, ven- 

*enje |n
#amo Pfovlzorično) vpisovati tudi določeno 

- ^ "Pravičenca, ki mu to upravičenje pripada. 

v'pralfs^ete c'°'°^':)e zakonskih in podzakonskih ■o h ' samo v zvezi z zemljišči, kažejo določeni MOTo nPr. Republika Slovenija v letu 1994 pričela 
?®Yetih avtocestnih odsekih. V ta namen je 

18 K* 
*ic U J. . 

i1, ttww. 'Ci0'5't' cca 330 hektarov zemljišč. 

' Sj* 
11)0 

o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov SVfona  _ _ _ ... 
teJ* Pridni^''6 '^r- '• št. 10/93) je država Republika 
V 'n Qo>h • v last cca 560.000 hektarov kmetijskih 
\!'Mar nr ?ilh P°vršin ~ t- j- 27,8% celotne površine s,av'ia 988-297 zemljiških parcel. Vse to bo '• 1'Skokniižne ureditve 

se na last- 
države. Le-ta 

1 S* 
; C"1 PoSj^HajočIh se družbenih razmerij 

%i '6sNk 'u 8Preminja tudi vloga drži 
, UDra J.az"Cno9a premoženja oz. nepremičnin, 
2 '* Dr °na o •Vlada Republike Slovenije (2. odst. 5. 

^Ida^oženi di.RePublike Slovenije), pri čemer pa glede 
i *9? ' "eno n' zadostne evidence. Ne obstoji niti 
\a<li preni lavna evidenca« o posameznih r 
%i'ravnih ra 

obsega in vrste nepremični 

niti 
nepremični" 

••■iira t—»-  nepremičnin, niti »evi- 
■^aDo^erij«, ki je sicer bistveno zahtevnejša, saj '«$eno _Samezna nepremičnina, glede katere obstaja 

Pravno razmerje, posebno vprašanje. 

' Pravnll.pa onemogočajo hitrejše reševanje odpr- 
h zadev, v katerih je udeležena država kot 

"°*tavnlh evidenc in evidenc pravnih razmerij 

nepremičnin v lasti države, je eden od predpogojev za 
urejeno gospodarno ravnanje z njimi. V ta namen naj bi se 
pristopilo k zbiranju potrebnih listin (pogodb, ustanovitvenih 
aktov, podzakonskih aktov, s katerimi so bile ustanovljene 
določene pravice, ipd., s pomočjo katerih je mogoče ugoto- 
viti, da je pravica nastala). Evidence naj bi se vodile centralno, 
ob računalniški podpori, v zem Ijiško knjigo naj se vpiše 
»javno dobro« in »naravna bogastva«. 

* * * 

Z nedpremičninami in drugim premoženjem Republike Slo- 
venije (ki je v lasti ali v urpavljanju) upravlja Vlada Repu- 
blike Slovenije, če glede posameznih nepremičnin s posa- 
meznimi zakoni ni drugače določeno (2. odst. 5. čl. Zakona 
o Vladi Republike Slovenije, Ur. I. RS št. 4/93). 

Pojem »upravljanja« sicer pozitivnopravno ni opredeljen, 
vendar ga nikakor ni mogoče pojmovati v ozko administra- 
tivnem smislu. »Upravljati« pomeni, da Vlada (oz. po njenem 
pooblastilu ustrezen organ, npr. Komisija Vlade Republike 
Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve) odloča 
zlasti tudi o razpolaganju s stvarjo, katere lastnik je. To naj bi 
praktično pomenilo, da posamezni subjekti, ki z nepremični- 
nami gospodarijo, ne morejo brez izrecnega soglasja Vlade 
takih nepremičnin kupovati, prodajati, jih dajati v najem ali na 
njih ustanavljati stvarne pravice (npr. hipoteke ipd.). 

Opredelitev pojma upravljanja je namreč pomembna zato, ker 
z nepremičninami v lasti Republike Slovenije gospodarijo 
številni subjekti različnih vrst, kot npr.: 

- državni (upravni) organi (MO, MNZ); 
- urad generalnega sekretarja Vlade Republike Slovenije; 
- strokovne komisije (KKAZ) (Komisija Vlade Republike Slo- 
venije za kadrovske in administrativne zadeve); 
- stanovanjska komisija Vlade Republike Slovenije; 
- strokovne službe (Servis skupnih služb Vlade Republike 
Slovenije); 
- različni skladi (npr. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov); 
- gospodarski subjekti (npr. »DARS d. d « - družba za 
avtoceste RS; Ur. I. RS št. 57/93). 

Nepremičnine so različne: stanovanjske hiše in stanovanja, 
poslovne stavbe in poslovni prostori, kmetijska zemljišča, 
kmetije in gozdovi, stavbna zemljišča, rudna in druga naravna 
bogastva. 

★ ★ ★ 

Številčni prikaz obravnavanih zadev pri Javnem pravobra- 
nilstvu Republike Slovenije v letu 1993 

V zvezi s številčnim prikazom obravnavanih zadev ugotav- 
ljamo, da je pripad zadev v zadnjih letih skokovito rasel. Glede 
na dejstvo, da se je Republika Slovenija dne 25. 6. 1991 
dokončno konstituirala kot samostojna in neodvisna država, 
ki je prevzela vse pravice in dolžnosti, ki so bile z Ustavo 
Republike Slovenije in Ustavo SFRJ prenešene na organe 
SFRJ ter prevzela tudi njihovo izvrševanje, pa se je obseg dela 
še povečal. 

V ilustracijo navajamo število obravnavanih zadev v zadnjih 
letih: 

v letu 1989 so se obravnavale 
- v letu 1990 se je obravnavalo 
- v letu 1991 seje obravnavalo 
■ v letu 1992 se je obravnavalo 

603 zadeve, 
2627 zadev, 

5462 zadev in 
9122 zadev. 
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Število obravnavanih zadev pri Javnem pravobranilstvu 
Republike Slovenije v letu 1993 

Vpisnik NRAZL R 0 JP PERS ZAUP Skup. 
Nerešene 
zadeve 
iz leta 1992 2296 595 625 1592 7 9 - - 5123 
Prejetih in 
obravnavanih 
zadev 
v letu 1993 1795 374 2225 2239 9 79 57 34 6812 
Obravnavanih 
zadev v letu 
1993 . 4090 969 3831 16 88 - 57 34 11935 

Vrednostni prikaz obsega vtoževanih ikod in izvršljivih izre- 
kov sodnih odločb 

Javno pravobranilstvo Republike Slovenije je za potrebe Mini- 
strstva za finance Republike Slovenije v zvezi z odškodninsko 
odgovornostjo Republike Slovenije pripravilo vrednostni pri- 
kaz obsega vtoževanih škod zoper državo. Podatki se nana- 
šajo na tekoče pravde iz let 1992,1993 in za meseca januar ter 
februar 1994. leta. 

Vrednostno je bilo analiziranih 1047 nerešenih zadev, ki so 
v postopku pred sodišči in sicer od tega 957 pravdnih in 90 
izvršilnih zadev, ki bremenijo proračun. 

Vrednostni prikaz zahtevkov tožnikov v pravdnih zadevah je 
naslednji: 

25,910.487.460,31 SIT 
4,471.503,38 DEM 

26,935.309,90 USD 
32.237,65 CHF 

741.639,40 ATS 
5.070,547.562,00 LIT 

12.652,00 Nlg 
30.950,00 CRS 

25.910,487 
352,807 

3.607,370 
2,992 
8,317. 

416,433 
888 

4,154. 

450,31 SIT 
908,00 SIT 
636,00 SIT 
795,00 SIT 
520,00 SIT 
930,00 SIT 
881,00 SIT 
428,00 SIT 

SKUPAJ: 30,303.453.558,00 SIT 

'upoštevane so srednje vrednosti tečajev po tečajni listi 
Banke Slovenije z dne 21. 4. 1994 

Vrednostni prikaz izvršljivih izrekov sodnih odločb, s katerimi 
se omogoča prisilna realizacija pravnega razmerja na podlagi 
pravnomočne sodbe, je naslednji: 

813,427.749,94 SIT = 
115.489,30 DEM = 

1,983.351,00 USD = 

813,427.749,94 SIT 
9,112.268,00 SIT 

265,624.646,00 SIT 
SKUPAJ: 1,088.164.663,94 SIT 

Ob oceni gornjega prikaza je treba upoštevati, da se vrednosti 
spornega predmeta med pravdo običajno spreminjajo - zvi- 
šujejo. Prikaz tudi ne vsebuje vtoževanih pravdnih stroškov, ki 
niso zanemarljivi, enako ne vsebuje zamudnih obresti, ki 
često dosegajo ali celo presegajo vtoževano glavnico. 

V gorenjem prikazu tudi niso zajete finančne obveznosti 
Republike Slovenije v zvezi z vračanjem zaplenjenega premo- 
ženja prejšnjim lastnikom v primerih, ko so bile kazenske 
sodbe razveljavljene. Vrednostna ocena teh finančnih obvez- 
nosti ni podana, ker ni znan niti obseg niti niso znane 
finančne ocene teh zahtevkov. Vsekakor pa število teh zahtev 
narašča (februar 1993 - 10 zahtevkov, oktober 1993 - 87 
zahtevkov, marec 1994 - 142 zahtevkov). Zaradi nedorečeno- 
sti številnih vprašanj glede reševanja različnih škod (npr. 
plačilo škode zaradi neuporabe neupravičeno zaplenjenega 
kapitala), od katerih so nekatere od upravičencev ocenjene 
tudi enormno, bi bilo to problematiko potrebno rešiti 
celostno in sistemsko. 

poročevalec, št. 

v> 

) dol«? s Za takojšnje operativne potrebe pa bi bilo potrebn j( 
strokovno institucijo, ki bo z vidika interesa k 
zakonitih določb veljavnih metodologij P°Pres0!aza 0» 
oz. Izvedenske elaborate v konkretnih zadevan 
tega premoženja oz. za plačilo odškodnine. 

odvisna pred^Mi 
v pravdni" 

ti 

Struktura tožečih strank je različna, 
narave tožbenega zahtevka. Tako npr. 

*!i 

t ic*i avc iv£Wiii7iya fantoma, i anu tifji. r *, 
zoper Republiko Slovenijo - Ministrstvo za °^ra jJ J 
stvo za notranje zadeve. Ministrstvo za Prav0 L3ie0. u 
vtožujejo odškodnine iz naslova nematerialnih m ^ W 1,1 

škod, iz naslpva neupravičenih, kazenskih P° ^nJi 
poškodb delavcev državne uprave oz. Pr'za jeyin đ 
nastopajo izključho fizične osebe, v pravdnih zau ^ 
Republiko Slovel ijo - Republiško upravo za ^0" L 
varstvo (kjer se vtožujejo odškodnine v zvezi prt'' |, 
storitvami zdravstvenih ustanov) nastopajo pre'e r3ic> 
osebe, zoper Republiko Slovenijo - RepublisKO> 
ceste, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za pog( 
(kjer se vtožujejo odškodnine iz različnih Pravn.~gjnpi 
nih in nepogodbenih temeljev) pa nastopajo 
osebe. 
Po neobveznih ocenah oz. predvidevanjih naj 
1994 pravnomočno rešena tretjina oz. i fsi cmv i IVI i i\s igjcria iiDiyina v/*- r ioffl U' " « . 
zadev, ki so v postopkih pred sodišči, za r 
v poštev prisilna realizacija, t. j. plačilo vtoževaneg u 

* * * 
V zvezi z novo ustavno ureditvijo pravosodja so^J 

Ulit 

lil 
i1,11 

letu javni pravobranilci na svojih rednih p' 
tudi o bodoči ureditvi Javnega pravobranilstva r, 
Sloveniji. Podlago za razpravo sta nar®^fnjje (^r- 

j v "el 

ekoval 
Ustavni zakon z izvedbo Ustave Republike Slovej 
št. 33/91), ki v 6. čl. med drugim določa, da 8j0 3r 
stva nadaljujejo delo po dosedanjih predpisin nado^jlt 
novih« in uvedba lokalne samouprave, ki ie 0"Pl(.ina 
nji »komunalni sistem«, kar pomeni, da je oD vna 
status oblastne skupnosti in postala samoup ^ 
skupnost. Zakon o javnem pravobranilstvu, K' an 
določa, da je javno pravobranilstvo samostojni f6pi)» 
nopolitične skupnosti, kar torej pomeni, da je °' 
in občine, je tako po svoji vsebini ostal v ve ' oStoj"' 
delu, ki ureja javno pravobranilstvo kot sam 
države, t. j. organ Republike Slovenije. 

Poglobljene analize, zlasti delovnega Podro^a']a j0 
vobranilstva in dolgoletna'praksa je pokazala, najiic(( ^ 
zakonitega zastopanja za državo najugodnejši, ji'tO',J \ 
vitejši in najcenejši. V Republiki Sloveniji °Pr®> zaP°t/i 
za celo državo 12 javnih pravobranilstev z ^ „1»^ V JI 
funkcionarji in 27 delavci. Zastopanje premo* pnišK° *V 
sov države zahteva enotno In usklajeno " % 
cijo, ki pripomore tudi k pravni varnosti drža* • y 

yfl|l ^ ftt*' '<C 
Ko so slovenski pravniki v preteklem letu zb®'® 
vlh slovenskih pravnikov 1993«, so v okviru 
organizacija pravosodja, izrecno zapisali, 
nosilec upravičenj na državni lastnini potre« p,t 
nega pravnega zastopnika, kot je bil doslej la 

da 
buje, 

nilec«. 
Javno pravobranilstvo mora urediti zakon- * 0 p°j ^ 
potrebno urediti status organa, njegovo d1e..n.(\cV* / !*i 
(ki naj bi se celo širilo), organiziranost in 
status funkcionarjev in strokovnih sodelavc • 'jo 
da je javno pravobranilstvo ali bolje »državn rav^f Jit 
stvo funkcionalno tesno povezano z os . jruS^t/j P 
organi (sodišči, odvetništvom, notariatom in ćt,e 

z |fi 
smotrno in upravičeno, da se ustrezne doio ^ te' j H 
ureja sodniško službo, glede plač in nado1m J1 

osebnih prejemkov in povračil, socialnega 
dopustov ter pravic v zvezi z upokojitvijo, ® j^ko"111 

Ijajo tudi glede javnih pravobranilcev oz. s j,, 
lavcev. jjc 

Zakon bo torej uredil vsa vprašanja v zvezi z jav" •S* 
nilstvom, ki ga sicer pod različnimi imeni P° ks0(\S* , H 
v celinskem delu Evrope kakor tudi anglosa* y\\ 

K 

ili! to 
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javnega tožilstva Republike Slovenije za leto 1993 

NIH TOŽILSTEV 

jjjmnem t i'e v letu 1993 Posloval° Se po starem zakonu 
riSniM« i u" 'e '3" sPreiet ,e,a 1977 'n deloma spre- 
t hj L a ]990. Po tem zakonu je javno tožilstvo organizi- 
, Mja vrh Javno tožilstvo Republike Slovenije pred- 

rto}?. 'avn°tožilske organizacije. Na področju 4 višjih 
1 ® tema!i itf ^ Mubljani, Mariboru, Celju in Kopru pa deluje Vil 'ni" javnih tožilstev in 13 njihovih izvensedežnih 

il . 
* "vseh • 

)! !<'C'h to^',stv'h v Republiki Sloveniji je bilo ob koncu 
ji Nk pr| ?P°s|enih 241 delavcev, od tega 133 funkcionarjev, 
0 ^>Vca ?Vnem tožilstvu Republike Slovenije, 2 strokovna 
r ^92 aH 0Pravlienim pravosodnim izpitom, 13 pripravni- 
S^nkcidivnih delavcev. Od skupaj 157 sistemizi- 

ali°Bcrskih mest ie bil°lani ob koncu leta zasedenih 
11 '»tu iqq ' ^aradi odhoda na drugo delovno mesto je - 93 razrešenih 8 namestnikov temeljnih javnih 

zboru Republike Slovenije pa je bil 29. 

ocenjuje, da so organi za notranje zadeve pokazali premajhno 
zavzetost za razčiščenje stvari (npr. zasedba vojašnice na 
Metelkovi, zadeva VIS-HIT, sum kaznivega dejanja kriminali- 
sta UNZ Ljubljana, sum zvodništva preko oglasov v Salomo- 
novem oglasniku). Zaradi tega in zahtev javnosti po aktivnejši 
vlogi tožilstva v fazi odkrivanja kaznivih dejanj, izraženi tudi 
v Državnem zboru Republike Slovenije, je tožilstvo na pred- 
loga zakonov o kazenskem postopku in javnem tožilstvu pred- 
ložilo ustrezne amandmaje. Predlagane rešitve bi državnemu 
tožilcu omogočile, da v posameznih, izjemnih primerih izvaja 
določene postopke pri odkrivanju in raziskovanju kaznivih 
dejanj v predkazenskem postopku, ne da bi s tem posegal 
v pristojnosti policije. Brez teh pristojnosti državni tožilec ne 
bi imel ustreznih sredstev in pristojnosti za ukrepanje, ki je 
potrebno v zvezi z odkrivanjem dejanj oziroma storilcev. 

tož?i'an pred|og za razrešitev namestnika temeljnega 
i 'unkci V K°pru, zaradi hujše kršitve ugleda javnoto- 
w v mjnii'Vendar zbor 0 predlogu še ni odločal. Na novo (K ^tojiicg m ,etu imenovanih 10 namestnikov temeljnih 

toiij-r RS, ki je z osamosvojitvijo Republike Slovenije 
Ja*vezn sarnostojne države in pridobilo pristojnosti 
ldoj6Hp ?.a iavne9a tožilstva in bivšega vojaškega tožil- 

>ati avorJ številom namestnikov ne more zadovoljivo 
Tji 6v sist ,na'°9- Zato je že jeseni leta 1992 predlagalo 
(flosloi .Jm 2ac|ie za tr' namestnike. Državni zbor pred- ni obravnaval. 

."'ustorsir' so Poslovni prostori javnih tožilstev. V naj- 
ti0 i® mo 'e Temeljno javno tožilstvo v Ljubljani, ki 

Po ra,* ustrezno ur0diti in razvijati. O potrebi tega 6n0 Drj , poslovnih prostorov je bilo že leta 1992 0 stojno ministrstvo. Rešitve niti odgovora doslej 

yađb 

J2aiio?a temeljna javna tožilstva se je v letu 1993 
jej0 n ■ ^0d prijavljenimi kaznivimi dejanji še vedno 

j! C11^ tatu^'T10^en'sk' delikti, zlasti klasične oblike tatvin fl ®vtom"?'- v večjem številu se pojavljajo tudi tatvine 
°bilov in gozdne tatvine. 

>'S 
|J" o niih • so v pritožbenem postopku proučila 2168 
sili0vCeii l2đelala pisna mnenja. Tako je Višje javno 

ij vlwJiu Proučilo 229 zadev, v KoDru 361. v Liubliani 

i'S 
^ w V,)91" 
' C "rficejso ^avnemu tožilstvu Republike Slovenije Pobud za vložitev zahteve za varstvo zakoni- 

CvMarih proučil° 229 zadev, v Kopru 361, v Ljubljani 
Ik 'Ofiarjj , 0r^ 328. To je za 11 zadev več kot leto poprej, 

ij^osti tt iih Javnih tožilstev so se udeležili 139 sej 
i.V|iaw:. 

ank in 1289 nejavnih sej pritožbenih senatov. 

^ Republike Slovenije je v letu 1993 vložilo na 
' pi.6,, S skupno 87 zahtev za varstvo zakonitosti 

;/V>ihv
C!vi|nih in up. 

J ''ta, SodiSt„alenskih za 
it" V« ®lo i 6Pub|ike Slovenije ugodilo, o nekaterih pa 

h zadevah. Največ zahtev je 
zadevah in sicer 54. Večini zahtev je 

■ Javno VJSnii Š0dT° to^i|stvo Republike Slovenije je s pisme- 
4 S« SQđhff 0 v postopkih za izreden preizkus prav- 
j' Preteki ln v Postopkih za izredno omilitev kazni. 
i®fe,?ivilnik 'e,u obravnavalo skupno 749 kazenskih 

St J'(i javnjh, uPravnih zadev. Poleg tega je usmerjalo 
V ''sKe D 

to*ilstev, dajalo splošna navodila za poeno- 
Pfakse ter pomoč pri reševanju konkretnih 

;V°, Venn '° so iavna tožilstva na splošno ocenila 
n .r Pa v nekaterih primerih policija kljub 

v iavn' 0,e,a opraviti dejanj iz svoje pristojnosti. 0 tožilstvo tako poroča o primerih, v katerih 

L 

V primerih, ko gre za kazniva dejanja v samih organih odkriva- 
nja, in ko je treba poleg izsleditve storilca odkrivanje komple- 
tirati tudi z odkrivanjem dokazov, brez katerih ni mogoč 
učinkovit kazenski pregon, pa policija neustrezno ali sploh ne 
reagira na zahteve tožilca za dopolnitev ovadb, tožilstvo ne 
more biti samo pasivni opazovalec odkrivanja kaznivih dejanj. 
V teh primerih mora imeti tožilec vsaj taka pooblastila kot 
policija. 
Tudi s sodišči so javna tožilstva sodelovala tradicionalno 
dobro. Izjema je enota sodišča v Ljubljani, ki pri razpisu 
glavnih obravnav ne upošteva prizadevanj javnega tožilstva, 
da se obravnav v zahtevnih zadevah udeležuje le namestnik, 
ki se z zadevo ukvarja že od začetka. Javno tožilstvo meni, da 
sodišče s tem neupravičeno dela težave tožilstvu pri njegovih 
prizadevanjih za čimbolj kvalitetno in racionalno delo. 

V letu 1993 je opaziti velik porast vseh vrst organiziranih oblik 
kriminala, s katerimi tožilstva v prejšnjih obdobjih pravzaprav 
niso imela opravka. Organiziran poslovni kriminal, v katerega 
so vpleteni gospodarstveniki in politiki, poleg gmotnih koristi 
prinaša tudi prednosti v moči in ugledu. Storilci gradijo svojo 
obrambo že davno pred uvedbo kazenskega postopka. 
Tovrstni kriminal sega čez državne meje in je povezan z viso- 
kim strokovnim znanjem. Pred njegovim vdorom ni imuna 
nobena institucija. Takšnemu kriminalu se lahko postavi po 
robu samo visoko strokoven in samostojen tožilec ob pomoči 
ustrezne zakonodaje. Za takšno rešitev se tudi zavzema Javno 
tožilstvo Republike Slovenije v svojih amandmajih na predlog 
Zakona o državnem tožilstvu, ki ga je pripravilo Ministrstvo za 
pravosodje. 
Javno tožilstvo Republike Slovenije je aktivno sodelovalo pri 
nastajanju nove zakonodaje na področju pravosodja. Namest- 
niki javnega tožilstva so sodelovali v delovnih skupinah pri 
Ministrstvu za pravosodje, ki sta pripravili osnutka novega KZ 
RS in ZKP. Na osnutke obeh zakonov je Javno tožilstvo RS 
podalo tudi svoje pripombe v obliki amandmajev. Ti amand- 
maji so v bistvu sinteza vseh pripomb, ki so jih podala na ta 
dva predloga zakonov vsa javna tožilstva v Republiki Slove- 
niji. Kot je bilo na dveh mestih že prej omenjeno, se je Javno 
tožilstvo Republike Slovenije še posebej angažiralo pri nasta- 
janju novega zakona o državnem tožilstvu. Posebna delovna 
skupina, v kateri so sodelovali predstavniki republiškega, 
višjih in temeljnih javnih tožilstev, je pripravila teze za zakon 
o javnem tožilstvu. Javno tožilstvo RS je te teze nekoliko 
predelalo in takšen osnutek zakona skupaj z uvodom in obra- 
zložitvijo poslalo Ministrstvu za pravosodje, kot odgovor na 
njihov osnutek, s predlogom, da ga sprejme za podlago 
novega zakona. Ministrstvo za pravosodje tožilskih predlogov 
večinoma ni upoštevalo. Ministrov predlog zakona je bil spre- 
jet na seji vlade, potrjen na odboru za pravosodje in predložen 
v obravnavo poslancem v Državnem zboru. V zvezi z neupo- 
števanimi določili iz svojega osnutka pa je Javno tožilstvo RS 
pripravilo amandmaje na vladni predlog in z njimi seznanilo 
vodje nekaterih poslanskih skupin. Ti so zagotovili, da bodo 
pri vlaganju svojih amandmajev ob drugem branju zakona 
upoštevali predložene amandmaje, ki so v bistvu povzetek 
predloga zakona o državnem tožilstvu, kot ga je pripravila 
delovna skupina javnega tožilstva. 
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PREGON STORILCEV KAZNIVIH DEJANJ 

V letu 1993 so temeljna javna tožilstva, ki so v Republiki 
Sloveniji stvarno pristojna za pregon vseh kaznivih dejanj, 
pregonljivih po uradni dolžnosti, prejela ovadbe zoper 20.374 
polnoletnih, 4136 mladoletnih in 21.589 neznanih storilcev 
kaznivih dejanj. V primerjavi z letom 1992, ko je bilo ovadenih 
22.122 polnoletnih, 4824 mladoletnih in 24.582 neznanih sto- 
rilcev kaznivih dejanj, se je število prijavljenih polnoletnih 
storilcev kaznivih dejanj zmanjšalo za 1748 ali 8%, mladolet- 
nih storilcev za 688 ali 14% in neznanih storilcev za 2993 ali 
12%. 

Upoštevaje nerešene ovadbe iz preteklih let zoper 8560 polno- 
letnih oseb, so javna tožilstva v letu 1993 obravnavala skupaj 
28.934 polnoletnih storilcev, kar je za 1754 ali 6% več kot 
v letu 1992. 

Po proučitvi ovadb, zbranih obvestil, podatkov in zapisnikov 
so bile zavržene ovadbe za 4589 oseb, kar predstavlja 22% 
obravnavanih ovadenih polnoletnih storilcev kaznivih dejanj. 
V letu 1992 so bile zavržene ovadbe zoper 4311 polnoletnih 
oseb, kar je predstavljalo 19% ovadenih. 

Zoper 1006 oseb so bile zavržene ovadbe na podlagi inštituta 
neznatne družbene nevarnosti, ker so bila prijavljena dejanja 
majhnega pomena, škodljive posledice pa neznatne ali pa jih 
sploh ni bilo. 

Ob koncu leta 1993 so ostale nerešene ovadbe glede 7235 
oseb, kar je za 645 oseb več kot v predhodnem letu. Nerešene 
ovadbe so še v delu pri javnih tožilstvih zoper 2871 oseb in pri 
drugih organih zoper 4364 oseb. 

Kazenski postopek so v letu 1993 javna tožilstva sprožila 
zoper 14.790 oseb in sicer zoper 6350 oseb z vložitvijo obtož- 
nega predloga, zoper 1303 osebe z vložitvijo neposredne 
obtožnice in zoper 7137 oseb z zahtevo za uvedbo kazenske 
preiskave pri preiskovalnih sodnikih temeljnih sodišč. Javna 
tožilstva so pred odločitvami o vložitvi obtožnih predlogov ali 
pred drugačno rešitvijo predlagala preiskovalnim sodnikom 
posamezna preiskovalna dejanja zoper 6704 oseb. 

Po končanih preiskavah so bile vložene obtožbe zoper 4006 
oseb, zoper 1942 oseb pa so javna tožilstva na osnovi zakoni- 
tih razlogov odstopila od kazenskega pregona. Konec leta so 
ostale nerešene preiskave glede 8900 oseb. 

V letu 1993 je bilo obtoženih 11.659 oseb, kar je v primerjavi 
z letom 1992, ko je bilo obtoženih 11.934 oseb, za 275 ali 2% 
manj obtoženih polnoletnih oseb. 

V letu 1993 so se javni tožilci in njihovi namestniki udeležili 
10.510 glavnih obravnav, kar je za 16% več kot leto poprej. 
Poleg tega so sodelovali pri zaslišanju obdolžencev in prič 
v 1426 zadevah, kar je za 3% manj kot leta 1992 ter pri 
izvedenstvu in ogledih v 293 zadevah. 

Na podlagi vloženih obtožb so temeljna sodišča odločila 
s sodbami o 7614 osebah, kar je za 667 oseb ali 8% manj 
kakor leta 1992, ko je bila izrečena sodba glede 8281 obtože- 
nih oseb. 

V letu 1993 je bilo pred sodiščem spoznanih za krive 6057 
oseb, oproščene obtožbe so bile 1002 osebe in za 555 oseb je 
bila izdana zavrnilna sodba, ker je javno tožilstvo obtožbo 
umaknilo. 

Zoper sodbe sodišča prve stopnje so javna tožilstva vložila 
834 pritožb, od tega zaradi odločbe o kazni 440. Upoštevaje 
obsodilne in oprostilne sodbe so javna tožilstva napadala 
vsako 8. sodbo. Uspeh pritoževanja je bil 61%, kar kaže na 
ustrezno politiko pritoževanja javnih tožilstev. 

ANALIZA ZAHTEV ZA VARSTVO ZAKONITOSTI 
V KAZENSKEM POSTOPKU 

Javno tožilstvo Republike Slovenije je v letu 1993 prejelo 
v kazenskih zadevah 148 predlogov oziroma pobud za vložitev 

poročevalec, it. & 

_ nerešeni««iP^J Jj 
iz prejšnjih dveh let je obravnavalo 192 predlogov in 
zahteve za varstvo zakonitosti. Skupaj z i 

sjjTN 
Eoj 

podlagi pri Vrhovnem sodišču Republike SloveniJ6 

zahtev za varstvo zakonitosti. Javno tožilstvo |S0 po« 
venije je 86 predlogov zavrnilo, ker je ocenilo, da "jpj 
zakonski ali drugi pogoji za vložitev zahtev, 4 Prea 

bili rešeni na drug način. 

Ob koncu leta 1993 je ostalo nerešenih še 46 
večinoma zato, ker Javno tožilstvo Republike SIO"-^! 
prejelo spisov, za katere je zaprosilo pri temel)n jlo5iis <kii 
Največ predlogov za vložitev zahteve za varstvo za ikj Jry 
podali obsojenci, njihovi bližnji sorodniki in zagQd J' 
sicer 130,18 predlogov pa so dala javna tožilstva. ^ ia< 
vloženih v letu 1993, jih je bilo 41 vloženih zar ^ 
izrečenih v povojnem obdobju, po takrat veljavni" ^ *io 
sicer po zakonu o zatiranju nedovoljene trg0"'"'^ '9 
Ijene špekulacije in gospodarske sabotaže;zak0" nU o >,Ve 

dejanjih zoper splošno ljudsko premoženje; zaK a< 
vih dejanjih zoper ljudstvo in državo itd. Zaraa p0da'* 
novejšega obdobja, zaradi kaznivih dejanj 'ni(®|et)llo^ 
prestopkov po sedaj veljavnih kazenskih zakoninj 
nih 13 zahtev. 

U 

"o t 
"Kril 

S 54 zahtevami, vloženimi v letu 1993, je.bilo zaje <.|0/ j 
in do 31. 12. 1993 je Vrhovno sodišče RepuPiniiosli 
ugodilo 23 vloženim zahtevam za varstvo zaK je za",n 

oseb, 1 je delno ugodilo za 1 osebo, 3 
sicer za 3 osebe, o 27 vloženih zahtevah pa vrn 
Republike Slovenije do 31. 12. 1993 še ni odloC"" 

NEKATERI PRAVNI IN DRUGI PROBLEMI V ZVEZ' Z 

Odprlo se je nekaj načelnih pravnih vprašanj, ki &gjtiojj ?! 0| 
1994 še zaostrila glede na to, da je mogoče P,6 iovSl0^ J'i 

\ 

Pri 
|l 

tev skladnosti zveznih predpisov, ki se upora! 
z njeno ustavo. 

bljai0 
S 
*,il 

J Jlj 
Temeljna tožilstva opozarjajo na nezakonito PraJiS

0#
1j! S 

,dolženceminZaiV' \ valnih sodnikov, ki dovoljujejo obdolžencem in * 
pregled spisa še pred zaslišanjem obdolžencev 
pogojev iz 73. člena ZKP. .j I" ti 

Javna tožilstva poročajo o nemožnosti dokonc»''£0 jjd !e 
postopkov, v katerih so obdolženci ali ključne p j«ia 
držav bivše Jugoslavije. 

Po določbah prvega odstavka 20. člena ustave 
odrediti le, kadar je to neogibno potrebno za k^y ^ 
skega postopka ali za varnost ljudi. Ta do'oC .j, K®r jsi) 0 

možnosti pripora zaradi ponovitvene nevarn0 

čuje premoženjske delikte, pa tudi kolizijske p p« ^ a 
odvzem prostosti obdolžencu pogosto ni neog 
potek kazenskega postopka. 

Menimo, da je praksa, ki 
da se sme v zadevi, v kateri,   
uvesti kazenski postopek le v primeru, če 
dejstva in preskrbi nove dokaze, nezakonita ' L1 

nikjer predpisan in če bi obveljalo to stal iS ■ p« 
postopka v zadevi, kjer je bila ovadba zavrz 
mogoče več uvesti 

1(3 ta 
Na tem mestu je potrebno opozoriti tud.'„"cko z?oiefjJr;ra' I1U lom inesiu j« puireunu opozorili „c^O' niefv ,5| 
prostorsko problematiko v zvezi z novo kaze .aa \ 
in reorganizacijo pravosodja. V predlogu n°v®jj v sUV h 
videna obvezna udeležba javnega tožilca tu 
postopku. Če bo takšen predlog sprejet, bodo^,^^ 

i 

il 
4000 prijavljenih oseb. To je povečanje za Ol)1" ® |>ri 
razloga terjata povečanje števila javnih toži'c \v 

normalnega dela tožilcev potrebne bistvene ,udl 
pitve. V zvezi s tem je potrebno omeniti t |pp^jjDty 
organiziranega kriminala, še zlasti poslovneg • ^ kaQ 
doletniške kriminalitete, ki je v zadnjih dve!^.Lmo^ jt* JS 

razioga lerjaia povečanje stevna javnin i0> # 
zaciji se bo zaostrilo tudi prostorsko 
kov se povečuje že sedaj, še bolj pa se bo P° 
in okrajnih sodišč 

'tka 
™ ti K' 

i je sledila odločbi C 
iteri je javno tožilstvo z jg0to Ji; 

S 
31 
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# iiifi J® b°do povečale zahteve za izselitev tožilstev iz 

S" 

' ^ZVEZI z OŠKODOVANJEM DRUŽBENE 
1 p sobS.zak°nu o lastninskem KOVANJU podjetij 
lios^no 

Sf 

list Rc"alsu-a o lastn'nskem preoblikovanju podjetij f>5 št. 
d$ MnUsfo zakona 

fillii 1'uJbon- 55/92, 7/93 in 31/93) javni tožilec, drugače 
i0 119 Zakon Prav.°branilec (primerja 2., 3. in 5. odstavek 50. ZA tilastil i! ,,n' Pridobil drugih in novih pristojnosti ter 
ji Na nori?' ukrepanje, kot jih sicer ima po splošnih predpi- 

i., 91 določbe 2. odstavka 49 člena ie eden izmed 

pridobil drugih in novih pristojnosti ter 
. . _ Jih sicer ima po splošnih prec, 

ki do'°^'3e 2. odstavka 49. člena je eden izmed 
^Ofjan D

S,° uPravičeni zahtevati postopek revizije, revizij- P® 9a obvesti o rezultatih izvedene revizije (1. 
na K» 

;jd> 
tk KUQ|aQj 

,0iilstv°0olas,i'a iz 2 odstavka 49- člena zakona je H, Sh ih zahtevalo uvedbo postopka revizije v 30 
>1C^ ?ni6vzVe a družbenega knjigovodstva kot revizijski 
'Ji Poroči|a 

s ,emi zahtevami do časa poročanja posredo- 
j! W)ii| v 

r®zultatih izvedenih revizij v 11 primerih ter še 
fflUahtev*' Z '2veden'm' revizijami, ki jih je opravila na 

'Mm3?*5 k° ,reba v ta namen zagotoviti, nove prej kadrovskim okrepitvam primerne prostore. 

Mala ćlena^- Dfugih določb, ki bi se nanašale lavnega tožilca, citirani zakon nima. 

upravičenih predlagateljev oziroma po 

!n,kl Postopki 

k.°.0dveč ponovno poudariti, da v kazenskem 
j J"ilastnin-Vlh deianj, ki bi posebej inkriminirala nepravil- 

|o'j J Vsakeg enlu Podjetij. Zaradi tega mora javni tožilec pri 
llJ'."Jebe v primera ocenjevati, ali so v ravnanju odgo- 
10 Junaki l z.vez' z lastninskim preoblikovanjem podjetja 

V P°lo>p.a e9a od »klasičnih« kaznivih dejanj, kot so j S itd, Noui?' z'oraba pooblastil, izdaja lažne poslovne 
A Jlyih ravn Pojavnih oblik, sicer za družbeno lastnino 
,r"j k?0 "sianio ni; pa Pogosto ni mogoče kvalificirati kot 

3*1110 kat ■ oudariti tudi velja, da leta 1993 določeni 
Ifo vaniu i1 se Presoja, kdaj je bila pri lastninskem j zu °®k°dovana družbena lastnina, ne veljajo 

d C^tavn an'e o kaznivosti ravnanja odgovornih 1 -! nie |ahL Povedano: številna ravnanja so za družbeno 
Jakov kat Vodljiva, niso pa kazniva, ker ne vsebujejo 

iW9Sriil° ie nf93 od kazniyih dejanj. 
J C'1^0 ra | ,ret3n0, da se razloži veliko in za javnost kar 

l,^la 6 lastni med številom ugotovljenih oškodovanj 
'idi taJaradi »q8 'n številom kazenskih postopkov, ki se 
,f li' I »^rivani93' Pole9 te9a 9re tudi za element časa. 

načrt za notranje zadeve, SDK) so v letu ■ ijL Ugoj.^ho pregledovati postopke lastninjenja in 
C u9otovit ž,evilne nepravilnosti. Od časa, ko je prišlo 

jf i k.5 Pa nuin' do morebitnega začetka kazenskega 
Hi v 'n° poteče nekaj časa, saj gre vedno za zamo-t 

0 fi !i;°v3dbe sn^nern 'n dejanskem pogledu, pri katerih je 
>%j ihj|.'r8ba JI Pred zahtevo za uvedbo preiskave na 
P°ii ".J,2ato Br°Polnievati z dodatnimi obvestili. V letu 1993 
Bi'last8- številn'm odmevnim odkritjem oškodova- 

' Postn ?.lne in sorazmerno majhnem številu začetih 
V pkov v zvezi s tem. 

jUD! ^ i^rio ■ 
W 'astnin- končr|o tudi, da bodo kazenski postopki 

iVC^na
nJenien> do'9°traini- Praviloma gre za med V 'lojnih 0t/

r'rn'nalna ravnanja večjega števila storilcev 
y Sv 5lastrv ■ ' kar bistveno zaplete postopek. Neka- 
J,J S .tujini in"1'®"'3 so povezana tudi s finančnim poslo- 
V \ s° d 2 iskaniem dokazov v tujini. To so zlasti 
y Ovi|j - arnezniki z družbenimi sredstvi neupravi- 

asebno podjetje v tujini. 

Ut ?V?rical|pirjrT1erov govorita zlasti podatka, da so 
V ft je ^ ® ^993 vložila 6 obtožb, 6 ovadb pa zavrgla, 
7 '6rn Da 4 primerov v dopolnitvi ovadb ali v prei- 

/ 

tožil- 

Pori )e trel:)a tudi upoštevati, da je bila velika Qanih v drugi polovici leta 1993. 

1 

Pojavne oblike kaznivih dejanj v zvezi z lastninjenjem so 
različne. Pogosto se pojavljajo (tudi vrednostno gre za naj- 
večje oškodovanje) kot nepravilna delitev dobička v novem 
mešanem podjetju, ki ni sorazmerna z vloženimi deleži in 
sicer tako, da zasebni solastniki dobijo večji delež, družbeno 
podjetje, ki je pretežni solastnik, pa nesorazmerno manjšega. 
Nadalje so pogosti neutemeljeni odpisi terjatev mešanim ali 
zasebnim podjetjem doma ali v tujini. Pogosto so odgovorne 
osebe nepravilno razporedile revalorizacijska sredstva ali pa 
kar neodplačano prenesle družbeni kapital izven sestavljenih 
oblik organiziranja. Pojavlja se tudi nedokumentirano ali 
neutemeljeno izplačevanje pavšalnih stroškov, zaračunavanje 
zelo nizkih najemnin, odobravanje posojil za nakup sredstev 
po prenizki obrestni meri in na drugi strani najemanje posojil 
ali izplačila za obveznice po nenormalno visokih obrestnih 
merah. 
Krajevno so doslej ovadeni primeri razporejeni po celem 
ozemlju države, več pa jih je razumljivo na območjih z večjo 
gospodarsko razvitostjo. Ker ovadbe časovno sledijo oprav- 
ljenim revizijam, je pričakovati, da bodo javna tožilstva letos 
prejela v obravnavo še precej novih primerov. 

2. Civilnopravna problematika 
Javna tožilstva so na podlagi 2. odstavka 109. člena zakona 
9 obligacijskih razmerjih že pred uveljavitvijo zakona o last- 
ninskem preoblikovanju podjetij vlagala tožbe zaradi ničnosti 
pogodb po 1. odstavku 103. člena istega zakona. Na tej 
podlagi je Temeljno javno tožilstvo v Kranju že v decembru 
1991 vložilo tožbo zaradi ničnosti pogodbe o vlaganju in 
prodajne pogodbe, s katerima je bil izveden prenos in pridobi- 
tev lastninske pravice na nepremičnini v družbeni lastnini na 
civilnopravno osebo v nasprotju z določbami zakona o pro- 
metu z nepremičninami. Zadevo, ki nedvomno spada v krog 
»škodljivih pogodb ali drugih pravnih poslov ter dejanj, 
s katerimi je prišlo do oškodovanja družbene lastnine« (šesta 
alinea 2. odstavka 48. člena zakona) navajamo kot primer 
»vzorčne« zadeve s področja »nezakonitega lastninjenja«, 
o kateri je bilo ugodno odločeno tudi na revizijski stopnji 
februarja 1994. 

V letu 1992 so tožilstva ukrepala na navedeni podlagi z vloži- 
tvijo tožb v treh primerih, v letu 1993 pa obravnavala 18 zadev. 
Med pojavnimi oblikami »nezakonitega lastninjenja« pa poleg 
že nakazane problematike pridobivanja lastninske pravice na 
poslovnih prostorih, stavbah in stavbnih zemljiščih 
v nasprotju z določbami zakona o prometu z nepremičninami, 
ugotavljamo še primere prodaje nepremičnin tujim državlja- 
nom, posebej problematiko pravic tujih držav na nepremični- 
nah za izvajanje diplomatsko-konzularne dejavnosti in pro- 
dajo stanovanj v nasprotju z določbami stanovanjskega 
zakona. Ocenjujemo, da se bo pripad tovrstnih zadev, kot 
rezultat poročil o revizijskih postopkih v letu 1994 še povečal. 

leto prejete vložene odločitev sodišča 
zadeve tožbe I. II. |||. st. 

1991 
1992 
1993 18 17 
I—IV 1994 
SKUPAJ 33 26 

UMORI 

V letu 1993 so zaradi kaznivih dejanj umorov po členu 46 KZ 
RS temeljna javna tožilstva prejela 69 ovadb. Po proučitvi 
ovadb so dve zavrgla, zahtevala 19 preiskav in vložila 34 
obtožnic. Do konca leta je bilo v teh zadevah izrečenih 17 
sodb, ki so bile v glavnem obsodilne, tožilstva pa so nanje 
vložila 7 pritožb. 

Razen na Primorskem so bili umori v preteklem letu v upada- 
nju. Velika večina storilcev je moškega spola. Ta kazniva 
dejanja so v glavnem rezultat določene konfliktne situacije. 
Zato tudi ni mogoče govoriti o nekem organiziranem krimi- 
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nalu, niti ne o tem, da bi bila ta dejanja rezultat skupinskega 
delovanja, saj so storilci navadno delovali sami. Kot sredstvo 
storitve prevladuje strelno orožje. Motivi teh dejanj so klasični 
in sicer maščevanje, dolgotrajno sovraštvo in ljubosumnost. 
V ostalih primerih je kaznivo dejanje rezultiralo iz dolgotrajnih 
sporov, nastalih zaradi materialnih interesov. Ob tem so 
pogosto prisotne tudi slabše socialne razmere in vinjenost 
storilca. 

Tipičen primer navaja Temeljno javno tožilstvo v Celju, ko je 
prišlo do umora v Ločah pri Poljčanah, ko je močno vinjeni 
storilec z nožem do smrti zabodel v prsa svojega brata. 
Temeljno javno tožilstvo v Celju navaja še en sicer netipičen 
primer, ko sicer ni šlo za dokončan umor, kaže pa na začetke 
tako imenovanega mafijskega obračunavanja. Dva obdol- 
ženca sta sredi noči streljala z avtomatsko puško in pištolo 
v osebni avto, v katerem sta sedela dva moška. Eden je utrpel 
hude telesne poškodbe, drugega pa storilcema ni uspelo 
zadeti, čeprav je bilo vozilo popolnoma prestreljeno. Ker je 
eden od storilcev z avtomatsko puško streljal še v prostor 
mladinskega kluba, kjer je bilo več ljudi in enega zadel ter ga 
hudo poškodoval, se ponuja domneva o novi pojavni obliki 
najbolj grobega obračunavanja med rizičnimi skupinami ljudi, 
ki naj bi bili povezani v mrežo preprodajalcev mamil. 

Analiza obsodilnih sodb pri kaznivih dejanjih umorov in 
poskusov umorov kaže, da so bila kazniva dejanja največkrat 
storjena v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti. 

Javni tožilec Temeljnega javnega tožilstva v Kopru posebej 
opozarja, da so ne samo sankcije, ki jih izrekajo sodišča, 
ampak tudi zakonodaja naravnane tako, da bolj varujejo 
zasebno in družbeno premoženje, kot človekovo življenje in 
telo. 

Pri obravnavanju kaznivih dejanj umora je Višje javno tožil- 
stvo v Ljubljani zavzelo stališče, da mora imeti obdolženec 
zagovornika že pri prvem zaslišanju, ker gre za kaznivo deja- 
nje, za katero je predpisana kazen 20 let zapora. V konkret- 
nem primeru to ni bilo storjeno, zato je bila prvostopna sodba 
razveljavljena. 

Omenjamo še, da je bil Metod Trobec, ki sicer prestaja 
zaporno kazen, ponovno obsojen za poskus umora in kvalifi- 
cirane lahke telesne poškodbe na 10 let in 6 mesecev zapora, 
pri čemer se mu v skladu z 2. odstavkom 49. člena KZ SFRJ ni 
vštela prej izrečena kazen 20 let zapora, zaradi več umorov. 

ROPI IN ROPARSKE TATVINE 

Zaradi ropov po členu 168 in roparskih tatvin po členu 167 KZ 
RS je bilo v minulem letu ovadenih 135 polnoletnih oseb. 
Tožilstva so vložila obtožbe zoper 44 oseb, zoper 19 oseb pa 
je bila že izdana obsodilna sodba. Večina zadev je bila ob 
koncu leta še v fazi preiskave. 

Pri teh kaznivih dejanjih gre za primer klasičnega kriminala 
v pravem pomenu besede. Tako neke posebne problematike 
tu ni zaznati. Za storilce je značilno, da so vsi moškega spola, 
večinoma stari od 20 do 30 let, z nizko izobrazbo. Ugotovitve, 
ki izhajajo iz pregleda spisov, potrjujejo, da ropi največkrat 
niso rezultat premišljenega, v naprej pripravljenega načrta, 
ampak so v glavnem rezultat situacije, nastale v kontaktih na 
javnih mestih (gostilne, igralnice itd.). 

Med oškodovanci so predvsem vinjene osebe. Pogosti kraji 
storitve so prostor pred gostilno, avtobusna postaja in avto- 
mobili. Kot sredstvo grožnje so bili uporabljeni noži in pištole 
ter neposredni fizični napad na oškodovance. Žrtve so bile 
prej opazovane in jih je storilec nato napadel ob ugodnem 
trenutku in kraju. V glavnem so storilci delovali sami. 

Iz poročil temeljnih tožilcev povzemamo, da je zlasti zaskrb- 
ljujoč porast števila mladoletnih storilcev, saj so zaradi suma 
ropov samo na Temeljnem javnem tožilstvu v Ljubljani leta 
1993 prejeli 31 ovadb zoper 68 mladoletnikov. Značilno za te 
rope je, da so jih mladoletniki storili v skupini, oškodovanci so 

mlajši mladoletniki in otroci, pri izvršitvi pa so 
izredno veliko stopnjo predrznosti. 

storilci iz' 

, nih menjalnicah. Praviloma so izvršeni 
vrednost ukradenega denarja pa je lahko zelo vis>o ^ 
Hunh rnnnif no maniolnira w I itiii ift bllfl . rthll 

Posebej nevarna nova pojavna oblika so ropi, storj5'hi o d j® - r ■ - ■ - uporno# <>»ii 

dveh ropov na škodo menjalnice v Litiji je bila ^ 
5 let in 6 mesecev zapora. Sicer so kazni zate™ fj|<v# W 
ropa od 8 mesecev do 1 leta in 6 mesecev zaP° L girie^ ■ 
ranih oblikah po členu 168/111 KZ RS pa od 1.' kaio va"1"5 

do 3 let zapora. Tujcem sodišča praviloma izre* i .^1M| 
ukrep izgona tujcev iz države, ki je bil za kazni'i ti| 
skupine izrečen 6 osebam v trajanju od 5 do i" v 

•to 
hla | 

TRGOVINA Z OROŽJEM IN RAZSTRELIVI 

Zaradi kaznivih dejanj nedovoljene proizvodnje1".'1 

orožja ali razstrelilnih snovi po čl. 220 KZ RS so J j 
prejela ovadbe zoper 76 oseb. Vložila so skup" 
aktov, izrečenih pa je bilo že 22 sodb. 

Inkriminacija 220. člena KZ RS ni dovolj \asna',u j^j 
o orožju ni ustreznih določb, na podlagi katen ( 
določno ugotoviti, katera orožja in snovi so ta 
občanom sploh ni dovoljen. Zakon o orožju i 

IX 

S, 
:a 

bilo 

izvajanje tega zakona ne dajeta točnega JJ JLevP^ti 
česar so se morala tožilstva posluževati izve®"1 se*,e. j 
ali pa so preko MNZ zaprosila za mnenje ob 

za notranje zadeve, ki izdaja dovoljenja za n 
Kljub temu odgovori in mnenja večinoma niso J* - 

Kaznivega aejanja. jasnejša situacija je h1 , , \ iijr 
daji vojaškega orožja in opreme, ker sPeci i"""« k i 
področja izrecno prepoveduje vsak promet or ^j ^ 
opreme med občani, pravnimi in civilnimi ° re t>rt'J ^ 
tega je tudi logično, da vojaško oržje pač J!®«nirnl t#f|. 
mfit Hnvnlipnpna nakuna ali nrnrlaiA med TlZl# j iu.c 
met dovoljenega nakupa ali prodaje med 
Dejstvo je, da bo takšna dejavnost še pr 
zaradi bližine vojne v sosednjih državah in 
zaslužkov s prodajo orožja. 

proti Prl
( 

k 
V trgovini z orožjem je na Primorskem ,Prot'itcel^V S( 
prišlo do bistvenih sprememb. Orožje in ra' arT1enj®n

zij :'i0c 
s katerimi se nedovoljeno trguje, so namreč n ^ 
lijo. Po izvoru so večinoma last bivše JLA in P s si"« ita 
melj bivših jugoslovanskih republik, vkljuc j |« 

' KOP^'"nrot'O \l 
"Ioni 

Z območja Temeljnih javnih tožilstev v 
omenjamo tri primere nedovoljenega prome'3 ^ 
janski državljan je v Republiki Hrvaški kuP „ 
bomb in 2 kg plastičnega eksploziva z nam b0O'u % 
odpeljal v Italijo, pa je bil po naključju odkrit ,fl <jiv k 
sko-italijanske meje. V drugem primeru so gksPBj \(| 
Republike Slovenije, kupili neznano kje 22 j 

• 3 avtomatske puške. Vse skupaj so nameravai k re(jit 
skim kupcem. Čeprav ti dve dejanji nimata nep ol)K«,,! V 
je vendarle zanimiv pod,»K, d. S 
kaznivih dejanjih, po kemičnih 
plozivu, ki je bil uporabljen pri 
v Italiji, v začetku leta 1993. Tretji primer na H' ^ %s. 
storilce z območja Kovečja, ko so si, Yer,e 3 l J Nje 
pridobili 5 brzostrelk različnih znamk in t|P jtaicy Jj3l|c 
pištole scorpion in 2 protioklepna rektna 
z veliko količino streliva, pribora in dodatne P v0f 
v Novi Gorici izročili italijanskemu državlja ^0tal 
blaščencu neznanega kupca, da bi blago Pr vinel uiuuvv livu I IW«>I IUI <w^u Itu^vu, UM 
Gre za primer organizirane mednarodne trg ^ ^ 

Na območju Višjega javnega tožilstva v 
kriminalno dejavnostjo organizirano ukvar'?0[1i ifl V* 
rilcev. Izkoriščali so vojno stanje na Hrvask ^ piPji 
na to območje prepeljali večje količine v0r.a storl f ^ 
liva različnih kalibrov. Na prvi stopnji je |JJ 
čena pogojna obsodba, ki pa je bila na p0goi" 1 

tožilstva na drugi stopnji spremenjena v nep 
kazen. 

»H/ 

*a. 

% 
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ft,: Praviloma izrekajo nepogojne kćizni, zlasti če gre za 
,!»stnfn l obliko kaznivega dejanja. Dosledno se izreka 

isi p odvzema predmetov, če gre za storilce tujce j kvL.,}Ce tudi varnostni ukrep izgona iz države. Pregled 
j da gre storilcem le za premoženjsko korist in niso 
"zdomoljubnimi nagibi 

letališča je bilo 
trije tujci 

nOT"Orna 1,1 ui^avijtrn Din-ci;, m mau um dosegljivi ■,j; ikij jn °m- Ovadbe so jim različno očitale 5 vrst kaznivih 
S'Cer: kaznivo dejanje nedovoljenega prometa 

%a 'nl
strelivom. kaznivo dejanje tihotapstva, zlorabe t rnedn ia> z'°rabe pravic odgovorne osebe in zlo- 

<!anCa,
nar°dnih znamenj. Zoper dva storilca - tujca 

'0vadba"~na^e9a dr*av'iana (delavca s centrale VIS-a) je 

HUnih o^devi orož'a z mariborskega v Oaner a d^nevnih storilcev, od katerih so bili trije 
n0i lTiorn'a^l,ri'5c in državljan BiH-a), ki niso bili dose 

uvm *avriena, zoper ostalih 7 domnevnih storilcev pa ena sodna preiskava 

drža P'reiskavi j® bil vložen obtožni predlog zoper 1,1 fpoioAVI,ane in sicer: za kaznivo dejanje zlorabe urad- 
t,CaVis \ P° 191 ^ Republike Slovenije (zoper dva to p0 ;«)ln za kaznivo dejanje zlorabe pravic odgovorne . Po kaznivo aejanje zioraDe pravic oagovum« 

J'1], Jiijjn '' J.33 K2 Republike Slovenije (zoper direktorja 
in«iri '° transporta), zoper ostale 3 obdolžence pa je 

Postopek ustavljen. 

;s»i 

Število kaznivih dejanj neupravičene proizvod- 
PoraJi z mamili ter omogočanje uživanja mamil 

aoiTi '0večui<?' Sa' so tožilstva dobila ovadbe kar zoper 237 
itl! st°rilci ,Se zlasti količine nevarnih mamil, s katerimi 

t r9ani?' 0teni' kakor so heroin in kokain. Posamez- 
'0"ietQane skupine z območja bivše SFRJ se ukvar- Ifrvjlr ^ 2 mamili 7atn Ha Ki c r»riHr*Hlionim Hortariom orojjQ 

m z mamili zato, da bi s pridobljenim denarjem 
!i y Oelzg .voiskujoče se strani v BiH in Albance na 
lili'' iii ',alijo h mam'' ie v 'ranzitu namenjen v glav- 

ič ii?v rnamii eI pa ,ucli za vedno večje število domačih 
f.8narkom aros,na meja uživalcev mamil se znižuje in 

X 
a 

,tENA proizvodnja in promet mamil 

'"3 je i 

ij p°jjlan''e ie zaslediti že med osnovnošolci. Bilo je merov smrti zaradi prevelike količine zaužitega 

,04>3tvi v le 
ns®" to^iani pru in Novi Gorici, kjer je število tovrstnih 
y ;? lajanj I?'*®'!®, opozarjata na problem storilcev teh 
)io!' J°dr8jan'j| s? <ud« sami uživalci mamil. Z njimi nasta- 
V r^ivijajQ'

u Pr|p°ra velike zdravstvene težave, ker v pri- 
!i r, Problem St'nenine krize Ti dve tožilstvi opozarjata 

'! i J rQar»i a,iko, povezano z odkrivanjem kaznivih 
*1'°de n°tranje zadeve uporabljajo posebne opera- 
1« 2akrL»re<*s<va za odkrivanje kaznivih dejanj po ~ o organih za notranje zadeve, o katerih pa 

Vaa Post"' °kveščeno, ter prihaja tudi do uvedbe 
Vacleve ?Pka zoper delavce ali sodelavce organov za 

Jtifj j,?'1 "klini!!! so se zaradi odkrivanja mreže preprodajal- 
ci^ 'ibjariijei,r 'v takšno mrežo. Odkrivanje tovrstnih kaz- 
ril 'i ski -no težko, ker se storilci povezujejo v dobro 
»"j % . in nrP 6, ki so zelo mobilne, tehnično dobro 

to°^ezane s tujino. Mednarodna dimenzija te 
povezavo organov pregona in sodstva iitii ,,'^ia 1 '"lirtii 

H7 ^l5?,0ra|0 . Mr i ^0(1 i[) p- i. -»|»WWI VMIIW f/VfVfcUIIV «- UWtl VfaMIMII JUf 
■8 \ ki iR 

v tujini, ne pa le preko ministrstva za 
i.^i V°Pravr>i pr0dvideno z mednarodnimi pogodbami 
"^Aejo rt

Po.m°či in, ki je zelo zamudno. Javna tožil- 
|6'ania us? 'e '3''a kaznovalna politika sodišč za ta 
Jri'certi Zna z družbeno nevarnostjo teh kaznivih se ob izrečeni kazni izrekajo tudi varnostni 

»9j6jo marr|il. ki jih organi za notranje zadeve- 
oJ's'vom rilcem 'n skupaj z ovadbami dostavljajo 
Ca'aPrio ^osedanja neustrezna praksa, da so 

«*>■0 h-panih za notranje zadeve, je bila usklajena 
fi|cV Sn! ^đavo a "®soglasja med javnimi tožilci in organi 

' ?rgani. Sodelovanje javnega tožilstva in I , WWUUIW<UII|U JUf IIW\^U IVLII^IIIU III 
'ti neposredno povezano z ustreznimi jav- 

'mv'- <adevW oso9,asJa mea javnimi ioziici in organi 
fi I 51ejav® odpravljena. Omeniti je še intenziviranje 

lit ^lern" centrov za socialno delo na obalnem rim<>i, ,se vključuje tudi zdravstvena služba in nsk°kat0iiške cerkve 

KRIMINALITETA MLADOLETNIKOV 

Iz statističnih podatkov je razvidno, da je bilo temeljnim jav- 
nim tožilstvom v letu 1993 prijavljenih 4136 mladoletnikov, kar 
je 688 ali 14,26% manj kakor v letu 1992, ko je bilo prijavljenih 
4824 mladoletnikov. Kljub manjšemu številu prijavljenih mla- 
doletnikov v letu 1993 v primerjavi z letom 1992, so podatki 
o obsegu mladoletniške kriminalitete indikator, da bi prepre- 
čevanju deviantnosti med otroci in mladoletniki morala 
družba posvetiti potrebne pozornosti. Že v poročilu o delu 
javnega tožilstva za leto 1992 smo predlagali oblikovanje 
posebnega organa, ki bi dognanja kriminologije na področju 
prevencije mladoletniške delinkvence začel uresničevati 
v vsakdanjem življenju, vendar naše poročilo niti ni bilo obrav- 
navano v državnem zboru, ki bi lahko podvzel ustrezne 
ukrepe na tem področju. Statistični podatki o gibanju mlado- 
letniške kriminalitete namreč kažejo, da v obdobju od leta 
1967 do leta 1991 število prijavljenih mladoletnikov, razen 
v letu 1983, ko je bilo prijavljenih 3376 mladoletnikov in v letu 
1989, ko je bilo prijavljenih 3287 mladoletnikov, ni preseglo 
števila 3000. Povečanje števila prijavljenih mladoletnikov 
v zadnjih dveh letih nad številko 4000 pa je že lahko skrb 
vzbujajoče. Ne glede na vso kompleksnost mladoletniške 
delinkvence in potrebo po angažiranosti staršev, socialnega 
skrbstva, šol, zdravstva in drugih družbenih dejavnikov, zah- 
teva širjenje pojavov mladoletniške kriminalitete za delavce 
javnega tožilstva mnogo večje napore in poglobljeno znanje, 
ter zlasti več kadrov in sredstev, da bi zmogli v javnem 
tožilstvu uspešno, hitro in kvalitetno opravljati dodatne 
naloge na področju pregona mladoletnih storilcev kaznivih 
dejanj. 

Obremenjenost delavcev javnega tožilstva z velikim številom 
prijav vpliva predvsem na to, da vseh prijav ni mogoče rešiti 
v najkrajšem času od prejema. Hitro reševanje mladoletniških 
zadev pa je potreba, ki bi ji morali slediti, saj je namen 
kazenskih sankcij, ki so predpisane s kazenskim zakonom za 
mladoletne storilce kaznivih dejanj, da se mladoletnikom 
zagotavlja vzgoja, prevzgoja in pravilen razvoj v obdobju do 
njihove polnoletnosti. Če prijava ni rešena pri javnem tožilstvu 
v najkrajšem času, zlasti če so potrebna dodatna zbiranja 
obvestil, ali če javni tožilec ne razpolaga s podatki o mladolet- 
nikovem prejšnjem življenju, obnašanju, o okolju, v katerem 
živi, in mora zahtevati dopolnitev prijav, postane mladoletnik 
polnoleten pred uvedbo kazenskega postopka. Pomanjkljivim 
prijavam in preobremenjenosti z delom pri javnih tožilstvih je 
pripisati, da do konca leta 1993 javna tožilstva niso mogla 
odločit o vseh prijavljenih mladoletnikih. Število mladoletnih 
ovadenih oseb, o katerih javno tožilstvo še ni moglo odločiti, 
je znašalo na dan 31. 12. 1993 kar 801, od tega največ pri 
javnem tožilstvu v Ljubljani, ki ima največji pripad. 

Po proučitvi ovadbe so v letu 1993 javna tožilstva zavrgla 
ovadbe glede 537 mladoletnikov, ker njihovo ravnanje ni 
imelo znakov kaznivega dejanja ali pa so zavrnitev ovadbe 
narekovali razlogi smotrnosti iz 468. člena ZKP. 

Pripravljalni postopek je bil v-letu 1993 zahtevan za 3057 
mladoletnikov. Po statističnih podatkih javnih tožilstev so 
konec leta 1993 sodniki za mladoletnike temeljnih sodišč 
imeli v pripravljalnem postopku, upoštevaje še zaostanke iz 
prejšnjih let, 2475 mladoletnikov, glede katerih pripravljalni 
postopek še ni bil končan. Zaostanek je pri posameznih 
temeljnih sodiščih večji, kakor je bil celoletni pripad zahtev za 
pripravljalni postopek. Tako je n. pr. Temeljno javno tožilstvo 
v Ljubljani zahtevalo v letu 1993 uvedbo pripravljalnega 
postopka zoper 1280 mladoletnikov, pri Temeljnem sodišču 
v Ljubljani pa je bilo dne 31. 12. 1993 v pripravljalnem 
postopku še 1344 mladoletnikov. Če upoštevamo podatek, da 
so javna tožilstva po konačnem pripravljalnem postopku 
predlagala sodnikom za mladoletnike, naj pripravljalni posto- 
pek ustavijo glede 1055 mladoletnikov, je očitno, da se pri- 
pravljalni postopek zahteva tudi v takšnih primerih, ko bi 
javno tožilstvo lahko že pred zahtevo za pripravljalni postopek 
ovadbo zavrglo. Na ta način bi bili sodniki za mladoletnike 
razbremenjeni z delom. Predpogoj za to pa je, da bi se 
kvaliteta ovadb, ki jih dobivajo javna tožilstva, glede zbranih 
dokazov poboljšala in da bi javno tožilstvo glede vsakega 
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prijavljenega mladoletnika dobilo poročilo skrbstvenega 
organa o mladoletniku, da bi javni tožilci presodili o možnosti 
za uporabo oportunitetnega načela. Javna tožilstva bi morala 
vztrajati pri zahtevah za popolnejše ovadbe in se za izboljša- 
nje dela dogovoriti z organi za notranje zadeve in pristojnimi 
organi socialnega skrbstva. 

V letu 1993 so javna tožilstva predlagala senatom za mladolet- 
nike pri temeljnih sodiščih izrek sankcije 1761 mladoletni- 
kom. Sankcija je bila izrečena 1138 mladoletnikom. Kljub 
predlogu za izrek sankcije so senati ustavili postopek proti 
771 mladoletnikom, bodisi zaradi tega, ker kaznivo dejanje 
mladoletnikom ni bilo dokazano ali iz razlogov oportunitete. 
Pretežnemu številu mladoletnikov med 1138, ki jim je bila 
izrečena sankcija, so sodišča izrekla vzgojni ukrep ukora in 
sicer kar 693 mladoletnikom ali 60%. Na drugem mesto so 
vzgojni ukrepi strožjega nadzorstva, ki so bili izrečeni 298 
mladoletnikom. Sledi oddaja v disciplinski center, v vzgojni 
zavod in v prevzgojni dom, ki so bili izrečeni 139 mladoletni- 
kom. Kazen mladoletniškega zapora je bila izrečena 8 mlado- 
letnikom. 
Podobno kot v prejšnjih letih so izvrševali mladoletniki po 
predlogih za izrek vzgojnega ukrepa, ki so bili vloženi v letu 
1993, največ kaznivih dejanj zoper premoženje. Takšnih kaz- 
nivih dejanj je bilo med vsemi 2663 kar 2337. Ostala kazniva 
dejanja so manj pogosta. Pomemben podatek pa je, da so 
mladoletniki storili 14 hujših ropov, kar nikakor ni zanemar- 
ljivo. 
Nekatera javna tožilstva ugotavljajo, da jim kazenska zakono- 
daja ne daje dovolj možnosti za uporabo ustreznih ukrepov 
zoper mladoletnike, ki izvršujejo kazniva dejanja z elementi 
nasilja. Pri takšnih kaznivih dejanjih kot n. pr. hude telesne 
poškodbe, nasilniško obnašanje in izsiljevanje, bi morala biti 
dana možnost izreka mladoletniškega zapora, ki se po 
veljavni zakonodaji lahko izreče le, če je za kaznivo dejanje 
zagrožena kazen nad petimi leti zapora. Za kazniva dejanja 
nasilniškega obnašanja pa takšna kazen ni zagrožena. 

Posebne težave se pojavljajo v zvezi z nameščanjem mladolet- 
nikov v vzgojne zavode. Vzgojni zavodi ne želijo sprejemati 
gojencev s težjimi osebnostnimi motnjami. Takšne mladolet- 
nike sprejema le še Prevzgojni dom v Radečah, ki pa opo- 
zarja, da gojencev, ki bi kazali psihične motnje, ne bodo več 
sprejemali. 
Pri javnih tožilstvih ugotavljajo, da mladoletniki storijo precej 
kaznivih dejanj, ki so storjena pod vplivom alkohola in, da so 
dejanja z elementi nasilja storjena zelo brutalno, značilni so 
tudi nekateri primeri izsiljevanja po šolah, ko zahtevajo mla- 
doletniki denar od vrstnikov. Mladoletniki so bili udeleženi 
tudi pri 2 ropih v menjalnicah. Nenavadno je, da je mladolet- 
nik storil dokaj veliko goljufijo na škodo banke, pri čemer je 
izkoristil svoje poznavanje bančnega poslovanja in pomanjk- 
ljivosti, ki jih delajo banke. 

Prizadevanja, ne le javnih tožilstev, za preprečevanje kaznivih 
dejanj mladoletnikov z uvajanjem kazenskih postopkov, tem- 
več vseh državnih organov in institucij bi morala biti usmer- 
jena v intenzivno, strokovno poglobljeno in trajno preventivno 
dejavnost. V splošni anemiji in krizi pravih vrednot, bi morala 
družba mladi generaciji posvetiti mnogo več pozornosti, 
kakor pa ji je bilo posvečeno doslej. Samo intenzivno delo 
kadrov javnega tožilstva, ki so z delom preobremenjeni, in 
brez udeležbe in prispevkov drugih dejavnikov, ki bodo oprti 
na analitičnem in znanstveno raziskovalnem delu, si zajezitve 
rastočega kriminalnega vedenja mladoletnikov ni mogoče 
zamisliti. Ponovno predlagamo, da se osnuje interdiscipli- 
narni organ v Republiki Sloveniji, ki bi združeval praktike iz 
pravosodja in raziskovalce s področja pedagogike, psiholo- 
gije in kriminologije in bi lahko predlagal državnemu zboru 
ter praktikom potrebne ukrepe za prevencijo mladoletniškega 
prestopništva po vzorcu, po katerem deluje svet za preventivo 
na področju cestnega prometa. 

GOSPODARSKI PRESTOPKI 

Javna tožilstva so v letu 1993 zaradi gospodarskih prestopkov 
prejela zoper pravne osebe 2202 ovadbi, kar je za 420 več kot 

ov/' 
leto pred tem. Na podlagi teh in še 366 nere*obtožili'' t? 
prejšnjega obdobja, so temeljna javna tožilstva o ^ ^ 
pravnih oseb, kar je za 157 več kot leto prej, z°Pe' 
so ovadbe zavrgla. Obsojenih je bilo 547, °P jh os,/ 
obtožba pa je bila zavrnjena le glede dveln P 
Javna tožilstva so vložila 66 pritožb, od kateri'11 ^ 
ugodeno 36 pritožbam, 21 pa je bilo zavrnjenih, u ^ 
so imela tožilstva 263 nerešenih ovadb . na 

Struktura prestopkov se ni bistveno spremenila- j^^naK ^ 
ste kršitve, ki jih je ugotavljala SDK pri Pre® a§ajo ^' ^ji 
materialnega poslovanja pravnih oseb se P®" cestn®"" Wt 
stopke po zakonih o računovodstvu, prevozi' mostiP1''' "o.I 
metu in finančnem poslovanju. Gre za nepravihgkp,( 
nju poslovnih knjig in sestavljanju bilanc, °Pu?veZnos|i 

nih pregledov vozil in prepozno plačevanje od 

Občinski tržni 
ovadb zaradi 

o0dali 
ni inšpektorji so v minulem let" Joje 

 i kršitev zakona o standardizaciji-.^ ^ 
nanašajo na pomanjkljivosti pri deklariranju o -^r« 
mogoče v veliki meri pripisati slabemu Pozr)a)L jn P°!j *0 
številnih novih zasebnih uvoznikov. Zlasti tern ^ji 
kontroli uvoženega blaga gre pripisati za z 'zo^05 i 
ovadb, v primerjavi z letom 1992. Pos®bno P.n0 
žijo onesnaževanja okolja, zlasti voda. Ter° 
stvo v Ljubljani je prejelo 10 ovadb zaradi pa J'- 
večinoma storjenih na območju Litije. Najti I ^ Kl i  i   \s : x i    /%/4n9nnO t •onesnaževanje Kamniške Bistrice z odpadn0 

vanjo spustila papirnica Količevo. s 

-.V letu 1993 je prišlo zaradi spremembe Pr0^oor3P' 
dekriminacij, največ zaradi prenehanja !£ J 
o podjetjih in zakona o računovodstvu, rna.n'taKon8(,|i Jtoi 
zaradi razveljavitve zakona o varstvu zraka na i9r3' 4i f 

vih ter spremenjenega režima iger na srečo n ^ s Vj 
matih. Posledica tega je razmeroma 
obtožb in zavrženj ovadb. To je imelo J^ti 
nravnfl nsnhn kliuh evidentnim kršitvam Os'a ,hais' ^ 

aiso2®«° 

bivše SFRJ, ki se še uporabljajo v 
tovrstnim zahodnoevropskim predpisom 

tvami ali s kršitvami administrativne na ie kiJK«!#- 
ogrožajo zdravje ljudi, prikrito oškodovan) o'j 
ževanje ter škodljivi posegi v prostor !fl|° ^jive* 
državnega premoženja in podobne bolj s*0 

tično niso bile obravnavane. 

k 

pravne osebe kljub evidentnim kršitvam °® *n0dajal 0ii ? 
Tudi nesmiselno nizke kazni, ki jih je zal*° s0 s% in 
šele novembra 1992, so prispevale k temu, jSoC J*,- 
osebe pogosto zavestno odločale za kršitve, ^o % 
da imajo večjo korist, če kršijo predpise in r , %0 
kazen, kot pa, da jih spoštujejo. Vse I jjjjPjS JJa c 
načelno kaznovalno politiko. Temeljna iavnaj jajo tudi na zastarelost pravilnikov o kakovog n6' 

,s 

Skoraj polovica pritožbenih zadev °dpa^®.^ifl^ O' 
bile z zakonom o gospodarskih družbah ® s' 
kršitve zakona o podjetjih, zakona o računo j o^jjf^o 
o finančnem poslovanju. Kot je bilo *e.||Stvih-f 
podobna struktura na temeljnih javnih toži 
so se tožilstva ukvarjala v glavnem z ma^l^ iy 

Pritožb zoper odločbe prvostopnih socll^Jtv0' fV, 
saj so bile kazni izrečene praviloma za Kr znj. TM 
sprejetjem zakona o valorizaciji denarnih J 

K 

Glede na to,_daJ® "o2^!/ ?i bile več kot simbolične.  rnai"- 
obsodilnih, izrečene kazni pa blizu maksij^^ (8til 
pa so še vedno neustrezno nizke, tudi nI D 

za tožilske pritožbe. . ™ 

V drugi polovici leta se je kaznovalna P° ifl pij''J t 
dokaj zaostrila, predvsem zaradi utemeij 'c 
nih tožilstev. Kazni se postopoma prilagal m. 
z valorizacijskim zakonom, seveda le za 
uveljavitvi tega zakona. Včasih se skuša^ rfo5" JV''ca 
z varstvenim ukrepom objave sodbe, ki naj 
tivne učinke, ki jih kazni ne morejo dose • 

a, 
Temeljno javno tožilstvo v Kopru naVfLjih I"' 
obtožnih predlogov v letu 1993 in iz Pr0l 

vi# 
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sodišče v Kopru ni s sodbo rešilo niti enega. 
'? očitno računalo, da bodo gospodarski prestopki 

' 'kržim °dpravljeni in prešli v pristojnost sodnikov za f i sprem zarac" česar jih tudi ni obravnavalo, razen takrat, ko 
zakonodaje in razlogi zastaranja terjali ustavi- 

li' !k 
po vloženem obtožnem predlogu. 

'0,aviiaM ovadbe tudi v zvezi z revizijskimi postopki, 
sia zakn ° ošk°dovanje družbene lastnine na podlagi 48. 

P° »m 2a °na 0 !astninskem preoblikovanju podjetij, pred- 
li" 5'aVi|n„ 'nePravilne razporeditve revalorizacijskih rezerv, 
'al*°iilDo deli,ve dobička, neutemeljenih odpisov terjatev, i"' Oitaia »P'pnizki obrestni meri in neodplačnega prenosa 
iyl ^ Pri te • 0 toženih obtožnih predlogih še ni odlo- 

^rs(j|0 mh'
e Potrebno poudariti, da je bila večina v obtož- 

'^reri c H
naveden'h kršitev zakona o računovodstvu stor- 

da k cernbrom 1992, ,orei Pred zvišanjem kazni, kar Dodo podjetja in njihove odgovorne osebe, v koli- 
1 k°'6ne nfr°2nane za odgovorne po obtožnih predlogih, ®>jev on,, na 4500 tolarjev pravne osebe, oziroma 250 

sjovome osebe. Torej le na simbolične kazni. 
(J **Civilnem in upravnem področju 

v RS so v letu 1993 obravnavala skupaj 
I9q^a,dev' kar predstavlja 40.7% porast v primerjavi 

* 'skupaj 953 zadev). 
P0(j| 
Ji|i pa

0
9j Pooblastil za ukrepanje javnih tožilstev na prvi 

iš ».v|<u 10q ienu zakona o pravdnem postopku in drugem 
lil r'"a iavn' .na zakona o obligacijskih razmerjih, so 
j jlfierih > toiilstva v letu 1993 obravnavala in ukrepala 
J !'Po a. {uaradi ničnosti pogodb o prometu z nepremični- er|U zakona n nmmptii 7 nnnrnmi^ninnmi (nrn- 

I0 

inW. 
>1 

zakona o prometu z nepremičninami (pro- 
ji^tinim Pr°storov in zgradb v družbeni lastnini fizič- 
j >b0T„Pravnir" osebam), 16. členu Ustavnega zakona 

siovnih 

Rs',-6!)"6 ustavne listine o samostojnosti in neod- 
tU ''nova • a nePremičnin tujemu državljanu) ter 119. 

i>doin2Lske9a zakona (prodaja stanovanj v nasprotju 
,^0 Uvrsti Pojavne oblike ugotovljenih kršitev, ki 

(ii v riaka>,rn° v okvir problematike »nezakonitega lastni- 
«» zario '° utemeljenost domneve o porastu pripada 

"V in °v Po i!udi v letu 1994- kot rezultat revizijskih 
'V £ ProbiBi? onu o lastninskem preoblikovanju. Obrav- 

UiSblik a Pa i® P° naži °ceni tudi ena izmed 
'"h - sP°rnega delovanja izvršnih občinskih orga- a posebna komisija Državnega zbora. 

Republike Slovenije je na civilnem področju 
po prvem odstavku 390. člena zakona 

'MIh 

S iS dS - K—... - -v. v-..- —- 
J K to'Var« Pku' obravnavalo 211 pobud za vložitev 
/jj (no

s^04 *| 0 zakonitosti. Na podlagi pooblastil iz 401. 
\nh t,rk

D,avno lenorn Zakona o pravdnem postopku smo to 
iCj \ ^obje .sodstvo vložili v 24 zadevah. Tudi za obravna- 
y 'rr>oor Znaći'na spreminjajoča se struktura zadev: in 

spreminjajoča i 
obligacijskopravnih zadev se veča 

število pobud na pravnih področjih, ki jih urejajo novejši 
predpisi (stanovanjski zakon, zakon o denacionalizaciji), 
v zadevah, ki se obravnavajo v postopkih, kjer ni dopustno 
izredno pravno sredstvo revizije (posamezni postopki po 
zakonu o nepravdnem postopku, zakon o izvršilnem 
postopku, zakon o dedovanju, zemljiškoknjižni postopek) in 
v registrskih zadevah. S tem v zvezi posebej opozarjamo na 
problematiko vprašanja pridobivanja lastninske pravice tujih 
držav na nepremičninah za potrebe delovanja diplomatskih in 
konzularnih predstavništev, na podlagi neposredne uporabe 
določbe drugega odstavka 9. člena Ustavnega zakona za 
izvedbo Ustave Republike Slovenije. Zaradi kršitve določb 1. 
in 2. člena uredbe o preoblikovanju poslovnih enot ter 
o načinu in pogojih preoblikovanja (Ur. list RS štev. 1/93) in 
določb 1. in 7. člena zakona o izvajanju resolucije Varnost- 
nega sveta OZN št. 757/1992 (Ur. list RS, štev. 53/92) pa smo 
vložili zahtevo za varstvo zakonitosti proti sklepu o vpisu 
v sodni register ustanovitve podjetja, katerega ustanovitelj 
ima sedež na območju Zvezne republike Jugoslavije. 

Na podlagi pooblastil po zakonu o upravnem postopku ter 
zakonu o upravnih sporih so tožilstva obravnavala 18 zadev. 
V enem primeru je vložilo pritožbo proti odločbi upravnega 
organa v zvezi s kršitvijo 1. odst. 154. člena zakona o podjet- 
jih, proti sodbi vrhovnega sodišča v upravno računskem 
sporu pa vložilo zahtevo za varstvo zakonitosti zaradi kršitve 
3. točke 1. člena in 25.-29. člena zakona o davkih občanov 
v zvezi z 2. odstavkom 1. člena in določbami 4. poglavja 
zakona o igrah na srečo. 

Na področju upravnokazenskega postopka so tožilstva obrav- 
navala 505 zadev, in v 469 zadevah predlagali uvedbo 
postopka, Javno tožilstvo Republike Slovenije pa v 9-ih prime- 
rih zahtevo za varstvo zakonitosti po 216. členu zakona o pre- 
krških. 

TABELA 1 

OVADENI STORILCI KAZNIVIH DEJANJ 

Leto polnoletni mladoletni neznani 
storilci storilci storilci 

naknadno 
odkriti 

prej 
neznani 
storilci 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

22.023 
18.678 
18.298 
22.122 
20.374 

3287 
2914 
2915 
4824 
4136 

18.929 
17.449 
20.456 
24.582 
21.589 

479 
598 
571 

1089 
1073 

°btožb< 

PRl JAVNIH TOŽILSTVIH 

e po osebah) 
ovadeni storilci 

3130 
1621 
1359 
6084 
4310 
1197 
809 

1864 
20.374 

zavržene 
ovadbe 

zah. za 
preiskavo 

odstopi od 
pregona 

obtož. po 
preiskavi 

neposred. 
obtožnice 

731 
305 
271 

1430 
1055 
202 
123 
472 

4589 

1194 
533 
505 

1892 
1617 

471 
260 
665 

7137 

65 

380 
79 
74 

508 
527 
121 
58 

195 
1942 

648 
252 
340 

1030 
821 
338 
166 
411 

4006 

212 
198 
121 
409 
124 
85 
44 

110 
1303 

obtožni 
predlogi 

1302 
475 
416 

1760 
1229 
423 
155 
590 

6350 
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TABELA 3 

UDELEŽBA JAVNIH TOŽILSTEV PRI 
ZASLIŠANJU OBDOLŽENCEV, PRIČ TER NA 
GLAVNIH OBRAVNAVAH 

Temeljno javno 
tožilstvo 

Celje 
Koper 
Kranj 
Ljubljana 
Maribor 
Murska Sobota 
Nova Gorica 
Novo mesto 

Udeležba pri Udeležba na glavnih 
zaslišanjih obravnavah 

obdolžencev in prič - številčno 
174 
108 
177 
606 
144 
64 

125 
28 

904 
804 

1000 
3195 
2117 

788 
440 

1262 
Skupaj: 1426 10.510 

TABELA 4 
OBSODILNE IN OPROSTILNE SODBE TER PRITOŽBE JAVNIH TOŽILSTEV 

(po osebah, brez zavrnilnih sodb) 
Temeljno javno obsodilne oprostilne % vse pritožbe pritožbe uspeh napade"3 

tožilstvo sodbe sodbe obsodilnih javnih zaradi kazni pritožb s0<^^ 
sodb tožilstev v% v 1.199<J 

Celje 
Koper 
Kranj 
Ljubljana 
Maribor 
Murska Sobota 
Nova Gorica 
Novo mesto 

885 
606 
502 

1206 
1017 
802 
305 
734 

209 
64 
17 

423 
80 
61 
48 

100 

81 
90 
97 
74 
93 
93 
86 
88 

73 
80 
44 

357 
83 
45 
69 
83 

35 
47 
25 

180 
56 
21 
29 
43 

75 
58 
47 
59 
63 
77 
46 
68 

Skupaj: 6057 1002 86 834 440 61 

TABELA 5 

ŠTEVILO OBRAVNAVANIH MLADOLETNIKOV OD 1989-1993 

Leto Število ovadenih Število uveden ustavljen vložen ustavljen 
mladoletnikov mladoletnikov pripravljalni pripravljalni predlog postopek po 

glede katerih so postopek postopek za izrek senatu za 
bile ovadbe sankcije mladol- 

zavržene    
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

3287 
2914 
2915 
4824 
4136 

410 
384 
244 
452 
537 

2599 
2512 
2409 
4004 
3057 

619 
739 
568 
873 

1055 

1619 
1553 
1392 
1774 
1761 

544 
476 
445 
356 
771 

TABELA 6 

PREGLED MLADOLETNIKOM IZREČENIH SANKCIJ 

Leto 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

Vse sank- Mladolet- 

cije niški zapor 

Disciplinski ukrep Strožje nadzorstvo 

ukor oddaja v disci- 
plinski center 

1137 
1109 
1032 
1184 
1138 

6 
4 

11 
5 
8 

615 
668 
600 
706 
693 

100 
71 
78 
85 
63 

staršev 

30 
43 
35 
21 
19 

organa soci- 
alnega skrb- 

stva 
299" 
256 
250 
300 
279 

Oddajaj. 

vzgojni prevzgoj}, 
zavod 

30 
26 
15 
25 
30 

57 
42 
43 
42 
46 
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^ELA 7 

I^Ieo 

S AJ3f 

i|8|av"0 tožilstvo 

dela višjih javnih tožilstev v pritožbenem postopku W Hrf. i » 
! j| (I i 

Sprejeti predmeti v proučitev 
kazniva 
dejanja 

gospodarski 
prestopki 

t 
»iT 

222 
340 

1125 
313 

7 
21 

125 
15 

2000 168 

*bela 8. 

ijApZAajA IN ZASEDENOST JAVNEGA 
^IM VArepubl,ke' VIŠJIH IN TEMELJNIH n rOZILSTEV NA DAN 31.12.1993 

4 

javni tožilec namestnik jav. tož. 
sistemiz. zased. sistemiz. zased. 

1 
1 
8 
4 

14 
14 
10 
10 
39 
26 

7 
6 

10 
122 

1 
1 
6 
3 

11 
13 
8 
9 

36 
20 

S 
5 
7 

103 

Udeležba na sejah 
javnih 

kazniva 
dejanja 

gospodarski 
prestopki 

nejavnih 
kazniva 
dejanja 

gospodarski 
prestopki 

9 
55 
56 
19 

202 
273 
447 
206 

6 
15 

127 
13 

139 1128 161 
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TABELA 9 VI- 

DELO V ZADEVAH V ZVEZI Z LASTNINJENJEM OD 1990-31.12.1993 

Kaznivo dejanje oziroma gospodarski Prejete 
prestopki ovadbe 

V fazi Zavržene Nerešene Zahteve Po oprav. Po 
dopol- ovadbe ovadbe za preisk. zahtevi za 

nitve pri JT preiskavo nerešeno preisk. 
ONZ-SDK pri JT nerešeno 

na 
sodišču 

Obtožbe 

kršitev pravice do samoupravljanja 
čl. 77 KZ RS 
nevestno gospodarjenje čl. 127 
KZ RS 
povzročitev stečaja čl. 128 KZ RS 
sklenitev škodljive pogodbe čl. 130 
KZ RS 
zloraba pooblastil šl. 132 KZS 
b 
zloraba položaja odgovorne osebe čl. 
133 KZ RS 
razsipništvo na škodo družbenega 
premoženja čl. 139 KZ RS 
oškodovanje upnikov čl. 140 KZ RS 
poneverba čl. 141 KZ RS 
neupravičeno sprejemanje daril čl. 14 
KZ RS 
ponareditev ali uničenje poslov, knjig 
čl. 146 KZ RS 
zatajitev davščin čl. 152KZRS 
goljufija čl. 171 KZ RS 
zloraba zaupanja čl. 175 KZ RS 
ponarejanje listin čl. 186 KZ RS 
zloraba uradnega položaja čl. 191 
KZ RS 

10 

2 
24 

12 

67 10 

1 
6 

1 

12 

SKUPAJ I. 117 21 21 
zakon o računovodstvu čl. 92,97 

zakon o sredstvih rezerv čl. 18 

34 

1 

6 

9 

34 

53 

20 

zakon o pivatizaciji 
J/ 

26 SKUPAJ II. 35 
SKUPAJ l.+ll. 152 22 27 59 
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^Polnilo 2. programa dela Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji za leto 1994 
dinamika potrebnih finančnih sredstev za izgradnjo avtocestnega programa zahod vzhod od 1994-1999 

blii?o?'39' 6- 6lena zakona o Družbi za avtoceste v Repu- 
sei« £ x nii' (Uradni list RS, št. 57/93) in sklepa 8. izredne 
vam h zbora Republike Slovenije z dne 25/4-1994 (U9.^ gradivu, ki smo vam ga poslali z dopisom št. 400- 4'3"8 z dne 13/5-1994 pošiljamo v soglasje: 

STP wP?LNIL0 2 PROGRAMA DEL DRUŽBE ZA AVTOCE- t * REPUBLIKI SLOVENIJI ZA LETO 1994 - DINAMIKA 

^'Polnilo 2 k Programu dela Družbe za avtoceste 
■ ®Publiki Sloveniji d. d. za leto 1994 je pripravila 
ln »Prejela Uprava družbe: 

fie®rodn|k, dipl. Ing. 
Met** J?**' diP'- 'n9- 
M«9 S» ?a,is,a- d'P'- ln8- 
štirn nko Debeljak, dipl. oec. •na Višinski, dipl. ing. 

"vod 

i Pr°9ram>0r f,eP|Jblike Slovenije je ob obravnavi soglasja 6,01994 C'e'a Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji za 
Naaa svo'' 8 izredni seji dne 
^ sklad®- ?epublike Sloveniie'1 

dne 25. 4. 1994 sprejel sklep, 
.   , . da pripravi prikaz predvi- 

"^'nih dinamike gradnje z dinamiko potrebnih 
no za vsak avtocestni odsek posebej za °bdobj 

Sodišča 

|e gradnje. 

ZA PRIPRAVO DINAMIKE GRADNJE 
ll "i ih 
iiCi°nainp0r 'e dne 27. 7. 1993 obravnaval kot prvo branje 
J'Pr0gr-^

a Programa izgradnje avtocest v Republiki Slove- 
jNio P). 9radnja avtocest v Republiki Sloveniji, ki ga je 
J' ie OrtT rstvo za promet in zveze in ga sprejel. Na isti 

zbor v zvezi z omenjenim programom med 
e'el tudi sklep št. 3, ki se v prvi in tretji alineji glasi: 

gradUb'ike Slovenije naj pri pripravi Nacionalnega pro- 
°bra\?|e avt°cestnega sistema Republike Slovenije za ynavo upošteva stališča in predloge: 

!OI<Vi 
^str,0"'a"aard°v in normativov podrobno opredeli novo 
Carska 0*avo v smeri avtocest Slovenija (pri Mariboru) 

"'strica o e.ia (Lendava) ter rekonstrukcijo ceste sloven- 

ji 
CuDr«avnania avtocest v Republiki Sloveniji in navedeni 
ij^a d"

69a zbora sta dokumenta, na podlagi katerih je 
St6v*aaj»mika 9radnje in dinamika porabe finančnih 

Sp Ocestno povezavo zahod - vzhod do leta 1999. 
'&Jrn ^?Jju, navedenega sklepa št. 3 Državnega zbora je 
\I0,(lajenI?l® ?vl0cest v Republiki Sloveniji spremenjen 

S?tfoCija 

^"^'nan rned Mariborom in Lendavo upoštevana severna 
k' se Pr'^ne graditi leta 1998 s tem, da in « o*. ukcija ceste Slovenska Bistrica-Ptuj-Ormož 

Prej. Podatki o tem avtocestnem odseku in V>kciM 't ^Ogra' ^9'stralne ceste so vzeti iz osnutka Nacional- 
i Proce^'29radnie avtocest v Republiki Sloveniji, ki je 

\ ^ NjA AVTOCESTNIH ODSEKOV 

ta * 'nve#tlci|skih vrednosti 
Veni in 6st^cijskih vrednosti za posamezne avtocestne 

'evane tako imenovane ciljne znižane cene. 

POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA IZGRADNJO 
AVTOCESTNEGA PROGRAMA ZAHOD - VZHOD OD L. 
1994 - L. 1999, 

ki ga je Vlada Republike Slovenije obravnavala in se z njim 
strinjala na seji dne 19. maja 1994. 

Navedeno gradivo je pripravila Družba za avtoceste 
v Republiki Sloveniji, d. d. 

V teh ocenah so upoštevane dodatne racionalizacije projekt- 
nih rešitev, olajšave pri odkupih zemljišč v obliki 70% oprosti- 
tve plačila spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč, 
ostre konkurence pri oddaji gradbenih del, ter kontinuitete 
izvajanja avtocestnega programa, ki bo zaposlil vso razpolož- 
ljivo slovensko gradbeno operativo v naslednjih letih. 

V programu Gradnja avtocest v Republiki Sloveniji je bila 
ciljna znižana cena predvidena v višini 1.033 milijonov USD. 
To je investicijska vrednost, kjer stroški financiranja niso bili 
upoštevani. Poleg tega je bila predvidena oprostitev plačila 
spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč v celoti. 

Navedena ciljna znižana cena se je nanašala na prvotni pro- 
gram, kjer sklep št. 3 Državnega zbora o izgradnji severne 
avtocestne povezave med Mariborom in Lendavo še ni bil 
upoštevan. 

Z upoštevanjem tega sklepa in s spremembo programa znaša 
ciljna znižana cena avtocestnega programa v smeri zahod 
- vzhod 1176,5 milijona USD. Pri tem je ta sprememba 
nastala zaradi: 

- vključitve pričetka gradnje dodatnih treh avtocestnih odse- 
kov med Mariborom in Lendavo v letih 1998 in 1999 v višini 89 
mio USD; 

- vključitve izgradnje viaduktov na odseku Razdrto-IČebulo- 
vica v program za leto 1994 v višini 9,6 mio USD; 

- vključitve dokončanja avtocest v program za leto 1994 
v višini 13,8 mio USD; 

- upoštevanja plačila spremembe namembnosti zemljišč 
v višini 30% v vrednosti 31,1 mio USD; 

- spremenjenih projektnih rešitev na nekaterih drugih avto- 
cestnih odsekih. 

Pri tem pa je potrebno opozoriti na dejstvo, da bo ciljno 
znižano ceno mogoče doseči le v primeru, da bo pripravlje- 
nost za dosego tega cilja prisotna pri vseh institucijah in 
posameznikih, ki odločajo o poteku tras avtocest v prostoru. 

Pri avtocestnih odsekih Arja vas-Vransko, Malence-Šentja- 
kob in Zadobrova-Tomačevo so se kot rezultat zahtev iz 
javnih razprav in dodatnih predhodnih strokovnih obravnav 
že pojavile dodatne dražje rešitve, ki so že vnešene v Uredbe 
Vlade Republike Slovenije o sprejetju lokacijskih načrtov. 
Take zahteve so vsekakor legitimne in jih je potrebno upošte- 
vati, če so uveljavljene v rednem postopku pridobivanja dovo- 
ljenja za gradnjo. 

Zniževanje cen na podlagi racionalnih projektnih rešitev in 
zaradi medsebojne konkurence izvajalcev ima namreč svoje 
pogoje. Predvideno ciljno znižano ceno celotnega programa 
bo možno doseči le v okviru potekov tras, ki so danes znane in 
so na nekaterih področjih zanje varovani koridorji že dolga 
leta in ponekod celo desetletja. Premiki tras v hribovite pre- 
dele z mnogimi predori in viadukti bi imeli za posledico, poleg 
nesprejemljivega prometnega načrtovanja takih tras, glede na 
realno predvidene finančne vire tudi previsoko končno ceno 
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celotnega programa izgradnje avtocest v naši državi. Takšne 
neracionalne zahteve po rešitvah z mnogimi prej navedenimi 
objekti bi pomenile tudi nesprejemljivo visoke stroške vzdrže- 
vanja in obnavljanja teh avtocestnih odsekov. 

3.2. Roki izgradnje posameznih avtocestnih odsekov 

Roki izgradnje posameznih avtocestnih odsekov so razvidni iz 
Tabele 1. Vsi odseki iz prvotnega Programa gradnje avtocest 
v Republiki Sloveniji bodo dokončani do konca leta 1999, 
razen odsekov na trasi avtoceste Maribor-Lendava, ki bodo 
dokončani do konca 2001. 

4. VIRI FINANČNIH SREDSTEV 

4.1 Struktura virov 

Za financiranje izgradnje avtocestnih odsekov v smeri zahod 
- vzhod je v letih od 1994 do 1999 potrebnih 1.264,75 milijo- 
nov USD. Od te vsote je iz sredstev bencinskega tolarja, dela 
cestnin in soudeležbe sofinancerja zagotovljenih 949,77 mili- 
jonov USD, iz sredstev kreditov Evropske investicijske banke 
(EIB) in Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) 230,11 
milijonov USD in ostalih virov 84,87 milijonov USD. 

Struktura virov: 

- lastni viri 
- tuji krediti 
- ostali viri 

949,77 mio USD 
230,11 mio USD 

84,87 mio USD 

75,1% 
18,2% 
6,7% 

SKUPAJ 1.264,75 mio USD 100,00% 

4.2 Bencinski tolar 

Z Zakonom o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo 
avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (Ur. list 46/93) je 
določen način zagotavljanja in uporabe sredstev za gradnjo 
avtocestnih odsekov v Republiki Sloveniji in to predvsem 
v smeri zahod-vzhod. 

Osnova za oceno finančnih sredstev bencinskega tolarja do 
konca leta 1999 je narejena na podlagi izračuna teh sredstev 
v Programu dela DARS d. d. za leto 1994, kjer so predvidena 
v višini 14,5 milijarde SIT. Do leta 1999 je upoštevano 3% letno 
realno povečanje teh sredstev. 

4.3 Cestnine 

Od pobranih cestnin in plačil najemnin za servisne objekte ob 
avtocestah se po odbitku stroškov rednega vzdrževanja avto- 
cest, stroškov obnavljanja objektov in vozišč na avtocestah, 
stroškov pobiranja cestnine in stroškov upravljanja in organi- 
ziranja gradnje avtocest (DARS d. d.) v letnih planih razvoja in 
finančnih načrtih DARS d. d. za posamezno leto določi del 
cestnine, ki je namenjena za financiranje gradnje avtocest. 

V predvidenih virih sredstev za posamezno leto so upoštevani 
deli cestnin, ki so v posameznem letu namenjeni za financira- 
nje gradnje avtocest. 

4.4. Sofinanciranje 

Za izgradnjo avtocestnih odsekov Malence-Šentjakob in 
Zadobrava-Tomačevo v skupni predračunski vrednosti 
102.37 milijona USD je predvideno, da bo Mesto Ljubljana 
zagotovilo 25,75 milijonov USD. 

4. 5. Tuji krediti 

V obdobju od leta 1994 do 1999 je predvideno najetje tujih 
kreditov v skupni višini 230,11 milijonov USD. 

4.5.1. Kredit EIB 

DARS d. d. predvideva, da bo najela 167,10 milijonov USD pri 
Evropski investicijski banki. Na osnovi Protokola o finačnem 
sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Repu- 

poročevalec, št. 
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bliko Slovenijo z dne 5. 4. 1993 so z EIB v teku , 
105,3 milijonov USD (90 milijonov ECU) in za 9,9' 
USD (8,5 miljonov ECU) iz naslova neizkoriščenih K>. ^ 

•preteklih let. Predvideno je, da bo na osnovi m0 „ g^obl' 
navedena v že sklenjenem Protokolu iz leta 1993, ^ 
po letu 1995 možno najeti dodatne kredite v vis 
milijonov USD. 

vklj" 
Predvideni rok vračila za kredite EIB je dvajset let zvrajj|oi» 
nim 54 mesečnim odlogom plačila glavnice in iabj|nain 

v tridesetih polletnih obrokih. Obrestna mera je v*' za 
je razen za prvo tranšo (28 mio ECU) zmanjša ^ 
benificirane obresti. Ti pogoji veljajo za finarteir^0'a(ne |<re- 
Protokola o finančnem sodelovanju. Pogoji za o° 
dite še niso znani. 

,inanc[gfi$ 

4.5.2. Kredit EBRD 

Poleg kreditov EIB je predvideno, da bo za 
cestnega programa zagotovljenih 63.10 milijonov 
ditov Evropske banke za obnovo in razvoj (EBBD)v^italjj 
Zakona o soglasju Republike Slovenije za najetje 
EBRD (Ur. list RS 23/94) je DARS d. d. 13. maja " 
pogodbo o najetju kredita v višini 32,1 mio USD- 
najet z rokom vračila 15 let z vključenim Stiriletn»r ^ 
jem za odplačilo glavnice in z variabilno obrestn 0tJ(lO 
manjkajočo razliko v višini 31,0 milijona USD bo p 
letu 1996 skleniti dodatno kreditno pogodbo. 

4.6. Drugi viri 
kf8Ž 

Po letu 1996 je predvideno, da bo iz naslova . V lOlU j« r^Y.U«IIV/, '*• ' I icn V«' 
tov ali obveznic zagotovljeno 64,78 milijonov 
in 1996 pa 30,0 milijonov USD premostitvenih k q 
kreditov, ki bodo odplačani v letih 1998 'P • • i2% I 
mera za te vire je predvidena v povprečni višini 

4.7. Stroški financiranja _ 

Za predvidene tuje kredite in druge vire sredstev o 
1994-1999 bo potrebno plačati obresti v skupn 
mio USD. Glede na predvidene pogoje za vra®„^j|'jjofl0< 

že predvidenih lastnih virov zagotovljeno 33,30 "i 
sredstev. 
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SjgKA GRADNJE AVTOCESTNEGA 
199^1999A ZAH0D ~ VZH0D V OBDOBJU 

%LEf5iSA AVTOCEST V REPUBLIKI SLOVENUI27.7.1993 - DOPOLNJEN NA POD- 
* ,,n

RZAWEGA ZB0RA DNE 27.7.93 (PRVO BRANJE NACIONALNEGA PROGRAMA) V MIO USD (1 USD = 130 SIT). 1ECU = 152SIT 
-—   
Doli. Skupaj 1994 1995 1998 1997 1991 1999 
v km 

Viadukta 9,60 7,70 1.90 

^1____5,10 25,58 12,60 12,98 

6,90 21,26 8,60 5,96 

2,50 14,18 4,55 6.38 3,25 

10,60 40,22 12,67 16.19 11,36 

% >a„ M0 47,23 14,07 19,09 14,07 

12,40 51,90 4,39 15,17 16,17 16,17 

15.« 46,95 4,81 13,38 14,38 14,38 

1130 40.88 15,70 17,64 7,54 

W0 35,50 12,60 13,60 9,30 

26,05 4,80 11,20 10,05 

DINAMIKA GRADNJE AVTOCESTNEGA 
PROGRAMA ZAHOD - VZHOD V OBDOBJU 
1994-1999 

PROGRAM GRADNJA AVTOCEST V REPUBLIKI SLOVENUI 27.7.1993 - DOPOLNJEN NA POD- 
LAGI SKLEPOV DRŽAVNEGA ZBORA DNE 27.7.93 (PRVO BRANJE NACIONALNEGA PROGRAMA) 
VREDNOSTI V MIO USD (1 USD = 130 SIT), 1ECU = 152 SIT 

dsek 
Doli 

»km kupaj 1994 1995 1996 1997 
Štajerski krak 

Malence-Šentjakob 84^26 i|95 24$) 3202 12,70 

- Šentjakob 21,40 91,91 5,70 34,40 34,40 17,41 

Blagovica-Vransko 14,10 112,40 9,52 33,28 41,28 28,32 

Vransko-Arjavas 20,90 88,35 15,55 36,40 36,40 

Arjavas-Hoče 46,90 90,91 22,77 34,33 23,80 10,01 

Slivnica-Miklavž 5,50 24,07 10,05 14,02 

Miklavž-Pesnica 13,00 55,83 16,62 21,16 18,05 

Pesnica-Šentilj 9,30 36,70 11,63 15,29 9,78 

Zadobrova 
- Tomaievo 4,30 18,11 4,55 7,41 6,15 

SI. Bistrica-Hajdina 17,20 29,20 9,24 10,72 9,24 

Hajdina-Ormož 29^0 43,61 12,57 17,48 13,56 

Maribor-Lenart 14,00 37,00 5,00 32,00 

Lenart-Beltinci 31,00 44,00 10,00 34,00 

Beltinci-Lendava 20,00 8,00 

Projektna 
dokumentacija 39,00 8,00 8,00 7,00 6,00 5,00 5,00 
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DINAMIKA GRADNJE AVTOCESTNEGA 
PROGRAMA ZAHOD - VŽHOD V OBDOBJU 
1994-1999 

PROGRAM GRADNJA AVTOCEST V REPUBLIKI SLOVENIJI 27.7.1993 - DOPOLNJEN NA POD- 
LAGI SKLEPOV DRŽAVNEGA ZBORA DNE 27.7.93 (PRVO BRANJE NACIONALNEGA PROGRAMA) 
VREDNOSTI V MIO USD (1 USD = 130 SIT), 1ECU = 152 SIT 

Odsek Doli Skupaj 1994 1995 1996 1997 1996 1999 
v km 

Dokončanje del 
na avtocestah 3,80 3,80 

Skupaj vzhod 
-zahod 341,50 
Stroški investicije 1.176,50 144,65 191,56 232,99 214,35 200,93 185,01 
Stroški financiranja 
-obresti 54,95 0,40 2,11 5,51 9,46 16,76 20,71 
Stroški financiranja 33,30 
- glavnica 15,50 17,80 
Skupaj poraba 1.264,75 145,05 200,67 236,50 223,82 233,19 223,52 

Viri-bencinski tolar 721,00 111,50 115,00 118,00 122,00 125,50 129,00 
Viri-cestnine 201,82 11,65 21,26 23,64 37,29 34,81 62.17 
Viri-EIB znani ii&20 i&50 31# 52,27 14,88 
Viri-EBRD znani &10 540 W0 U30 
Viri-drugi viri znani 21,80 11,50 5,15 5,15 
Skupaj znani viri 1.091,92 145,05 192,71 212,36 179,32 171,31 191,17 

Viri-EIB predvideni 51,81 4,14 16,97 16,00 14,70 
Viri-EBRD 
predvideni 31,00 7,00 14,00 10,00 
Viri-drugi viri 
predvideni 64J8 23,76 28,52 12,50 
Viri - komercialni 
krediti predvideni 35,15 8,00 22,00 5,15 
Skupaj predvideni 
viri 182,74 8,00 26,14 47,73 63,67 37,20 

Skupaj vsi viri 1.274,66 145,05 200,71 236,50 227,05 234,96 228,37 

Razlika med viri 
in porabo 9,91 0,00 0,04 -0,00 3,23 1,79 4,85 
' zadnji obrok sofinansiranja Mesta Ljubljane 
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STRUKTURA VIROV 
Skupno 1.26+.75 milijonov USA $ 

ostali viri (6.7%) 

DINAMIKA GRADNJE 
Viri in Poraba 
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Dodatno gradivo k dopolnilu 2. programa dela DARS za leto 1994 

H gradivu dopolnilo programa dela Družbe za avtoceste 
v Republiki Sloveniji za leto 1994 kot dopolnitev o uteme- 
ljenosti izgradnje vzhodne avtoceste od Malene do Šentja- 
koba in del severne obvozne ceste od Tomačevega do 
Zadobrove v Ljubljani vam pošiljamo dodatno gradivo, in 
sicer: 

- kopijo iz študije upravičenosti za izgradnjo avtoceste na 
odseku Šentjakob-Malence, v katerem je bilo upoštevano 
tudi vmesno poročilo skupine SEPO pri Inštitutu Jožef 
Štefan Ljubljana; 

- kopijo soglasja Ljubljanskega regionalnega zavod 
varstvo naravne in kulturne dediščine k lokacijske""" 
črtu; 

- gradivo LUZ-a o primerjavi obstoječe trase z 
predlogom vzhodne avtoceste v Ljubljani. 

Hkrati vam pošiljamo mnenje o pobudi skupine 46 p"5'^ 
in poslancev (dr. Leo Šešerko in drugi) za izdelavo* 
antne trase vzhodne ljubljanske obvoznice. 

V zvezi z zahtevami nekaterih poslancev Ministr- 
stvo za okolje In prostor v prilogi dodatno prilaga: 
- kopijo iz študije upravičenosti za Izgradnjo avto- 
ceste na odseku šentjakob-Malence, v katerem je 
bilo upoštevano tudi vmesno poročilo skupine SE- 
PO pri Inštitutu Jožef Štefan Ljubljana; 
- kopijo soglasja Ljubljanskega regionalnega za- 

voda za varstvo naravne in kulturne dedlWne 

k lokacijskemu načrtu; 
— gradivo LUZ-a o primerjavi obstoječe trase in0" 
vlm predlogom vzhodne avtoceste v Ljubljani- 
Ostala pojasnila y zvezi z vprašanjem vzhod" 
avtoceste v Ljubljani so navedena tudi v Mn"jl 
o pobudi skupine poslank In poslanceiv za u puuuui snupine posianK in poslancev zo 
vo variantne trase vzhodne ljubljanske obvoznic«' 

Študija upravičenosti za izgradnjo avtoceste na odseku Šentjakob-Malence 

9.0 Okoljevarstvena ocena 

9.1 Politični, zakonski in administrativni okvir 

Avtocesta šentjakob-Malence je sestavni del dolgoročnega 
plana Republike Slovenije za obdobje 1986-2000 in dolgo- 
ročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 
1986—2000. 

Leta 1985 je bil v Sloveniji sprejet zakon o prostorskem 
planiranju, ki zahteva pripravo lokacijskega načrta za večino 
objektov v prostoru, vključujoč avtoceste. Lokacijski načrt 
mora vključevati soglasja nacionalnih, regionalnih in lokalnih 
institucij za vodne vire, gozdove, kmetijska zemljišča, naravno 
in kulturno dediščino ipd. Predlog lokacijskega načrta gre 
pred sprejetjem dvakrat v javno obravnavo. Postopek se zak- 
ljuči z izdajo pravnomočne lokacijske odločbe. Lokacijska 
odločba vključuje tudi ukrepe za omilitev negativnih vplivov 
na okolje. 

V skladu s 1. členom zakona o planiranju in urejanju prostora 
v prehodnem obdobju, ki je podaljšal veljavnost prostorskih 
sestavin družbenih planov republike, občine in posebnih 
družbenopolitičnih skupnosti za obdobje 1986-2000 do spre- 
jema novih predpisov o urejanju prostora, so prostorske 
sestavine aktov podlaga za pripravo lokacijskega načrta. 

Konec leta 1993 naj bi stopil v veljavo nov dopolnjeni Zakon 
o varstvu okolja, ki zahteva izdelavo presoje vplivov na okolje 
za vse avtoceste, ki naj bi se v bodoče še gradile. 

Lokacijski načrt za obravnavano avtocesto je trenutno v javni 
obravnavi. Ob pripravi omenjenega načrta so bili upoštevani 
naslednji zakonski akti: 

• Zakon o urejanju prostora (Ur. I. SRS št. 18/1984) 
• Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur I 
SRS št. 14/1984) 
• Zakon o cestah (Ur. I. SRS št. 2/1988) 
• Zakon o temeljih varnosti cestnega prometa (Ur. I. SFRJ št 
50/1988) 
• Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. I. SRS št. 5/1982 
40/83, 40/84, 53/85, 29/86) 
• Zakon o vodah (Ur. I. SRS št. 38/1981, 29/1986) 
• Zakon o varstvu zraka (Ur. I. SRS št. 13/1975, 35/1979, 29/ 
1986) 
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• Zakon o varstvu pred hrupom v naravnem 
okolju (Ur. I. SRS št. 15/1978) 
• Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur  
• Zakon o naravni in kulturni dediščini (Ur. 
42/1986, 8/1990, 26/1992) , 
• Navodila o vsebini posebnih strokovnih P°dl!9, 
prostorskih izvedbenih aktov (Ur. I. SRS št. 14/8»; 

Ob izdelavi lokacijskega načrta je bila upoštej'fn»enfl"jS ? 
zahteva najmanj zemljišč in ki je kar najbolje vKl)"^ ^ % 

SRSŠ,s^j, 

:S 

hrupnih ukrepov. ta 
S 

9.2. Osnovni podatki o prostoru S 
S 

9.2.1 Geografske značilnosti ^ jjli 

Obravnavano področje spada v spodnjo Ljubija^^pr^ « f 
ki je stičišče treh velikih geografskih enot: a'Ps ok(j«j ^ k 
skega in dinarskega sveta. Ta prostor je že od n®N|( 
pomembnih poti, ki so vodile med vzhodnimi *fiugOt*A . 
nijo in severnim Jadranom. Za povezavo v smSJ0sKJ T 
-severovzhod so bila ključnega pomena "Li^ 
- prehod iz Ljubljanskega barja na Ljubljansko v ^ 
navana avtocesta prek Golovca in skozenj P° . 
območji in torej odpira ta vrata. 

C!1 
9.2.2 Sestava tal in mikrorelief 

re".".! 
Trasa v severnem delu poteka v ravninskem ^ii 
Ljubljanskega polja, na južni strani pa preči mv> 
ločuje Ljubljansko polje od Ljubljanskega barja' , 

s®s!& Za Ljubljansko polje je značilna gramozna 
Pobočja Golovca pa sestavljajo permokarbon ^ . 
so prekrite z deluvialnim in preperinskim P°* 3n0" 
Bizoviškega potoka, po kateri poteka načrt°v 

zamočvirjena, nosilnost tal pa je slaba. 
9.2.3 Klima in vodne razmere 

Obravnavani avtocestni odsek poteka na 
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itnJ]6' za ka,er° ie značilna megla, v zimskem času pa 
W eoledice- Načrtovana avtocesta poteka po območju 
W višino od 280 d0 400 m- Ljubljanska kotlina ima 
iSa,£linsk0 podnebje. Povprečna letna višina padavin 
'% pa "25' na'v'®'a izmerjena temperatura znaša 39° C, 

^Slijev in raba tal 
^ov 

^9rnl'i'tAV,0cesta v največji meri poteka po trajnih kmetij- stvo in h ' c'e'c,rna P° površinah namenjenih za inštitute, 
%in avs<V0, de|no po površinah namenjenih za sta- lN6>nSprem,jai°če dejavnosti, na poteku preko Golovca no Po gozdnih površinah. 

'°vanje z zainteresiranimi skupnostmi 

®5^skitVi 'n obravnavi lokacijskega načrta je sodelovalo 
Pfavi i' zainteresiranih skupin in posameznikov. 
i?e i.:0.s Pripombami sodelovali Ministrstvo za promet 
„aino

n|strstv° za okolje in prostor, Mestni sekretariat za 
ka^j 9°sP0darstv°, promet in zveze, Mestni sekretariat 

iJskun ln Pr°stor, Občina Ljubljana Moste-Polje, kra- 
So E90st) Jože Moškrič-Ciril, Dušan Kveder-Tomaž, 
'lik.'> ^0vik, Novo Polje, Polje, Podgorica-Šentjakob, 
f irim® obrova-Sneberje, Zadvor, Kolesarski center 

°9i Posamezniki. 

/ 1 K9Llr'p?mb bo izdelana končna verzija lokacijskega w!0(]ajai^
ciiskemu načrtu bodo dali soglasje naslednji 

fi»Sanitarni inšpektorat - at za požarno varnost 
tf Niska leleznice Ljubljana I™ ft ® ZemliiSka cknnnnc1 

njihovo uporabnost najmanj do širine zaščitne ograje v peti 
ukopa ali napisa, 
• avtocesta bo prizadela habitate med severnim izhodom 
predora pod Golovcem in Bizovikom ter obrežne habitate ob 
Savi; 
• trasa bo delno spremenila obstoječi relief, 
• spremenjena bo namembnost sedanjih kmetijskih in gozd- 
nih površin, obstaja nevarnost poškodb gozdnega roba. 
• trasa avtoceste prizadene kmetijske površine na odseku 
med Bizovikom in Dragomljem, podobno velja tudi za odsek 
Tomačevo-Zadobrova, 

• del severne obvoznice bo potekal po robu varovanega 
vodnega vira Hrastje. 
- urbano in kulturno okolje: 
• avtocesta bo izvor prekomernega hrupa, ki bo še posebej 
problematičen v območju psihiatrične bolnice in stanovanj- 
ske pozidave, 
• cesta neposredno ne prizadene kulturne dediščine, so pa 
v obravnavanem območju evidentirana arheološka nahaja- 
lišča, 
• trasa bo funkcionalno in vizualno presekala prostor. 

9.5 Ukrepi za ublažitev negativnih vplivov na okolje 

Varstvo kmetijskih zemljišč: 

- na osnovi 7. člena Zakona o urejanju prostora in 47. člena 
Zakona o kmetijskih zemljiščih je investitor dolžan zagotoviti 
potrebna finančna sredstva za nadomestitev kmetijskih zem- 
ljišč, 
- vsa ob gradnji prizadeta kmetijska zemljšča mora investitor 
na lastne stroške sanirati in jih postaviti v prvotno stanje. 

Si! 
zemljiška skupnost občine Ljubljana Moste- Varstvo gozdnih zemljišč: 

Snokn^enili'ška skupnost občine Ljubljana Bežigrad 
Son°sP°darstvo, Ljubljana 
<&e Ljubljana 

>iSuhana-°kolica 

S&«ana-mesto 

j) j^ljansk? Za oko'ie in prostor, vodna uprava 
.jRia re9ionalni zavod za varstvo naravne in kulturne 

^ -.anal za komunalno gospodarstvo, promet in 

m. "Mi."" 
4SS A ni ^retaria,; 

!&V
a
0d ~ Kanalizacija 

as: »as 
>&e!'iava 

w>C2*ip»n
K 

t2ePuhii»' amb0: 

\l'P SubMik? uPrava za zaščito in reševanje 
U štab za teritorialno obrambo 

A 

",y . - bo v precejšnji meri razbremenila obsto- 
16 Vpii^^ije, zaradi česar pričakujemo naslednje 

Jhrur^ftnih cestah se bo zmanjšala, v kritičnem območju mestnega jedra bo 

VNra 9a m°noksida bo v kritičnem območju 
ii »J?n,®nl&ana na dovoljeno mero in nJšan negativni vpliv na varovan vodni vir 

Ho naŽ6n 6n'ena bo Smartinska cesta, ki ni zaščitena 
F' V, 0 avt'U Vode in P°teka preko vodnega vira, med- 
jjV, JaSji,e°Cesta potekala po njegovem robu in bo 

,1i. a>- 
> bo av. ""locesta v prostor prinesla tudi negativne 

ANnQn 
A b° Uni^[iodarsko oko|ie: 

a tla vsaj v širini cestišča in zmanjšala 

- gozdne površine v območju trase je potrebno maksimalno 
ohranjati, 
- posebna pozornost velja varovalnemu gozdu, 
- kjer je potreben posek gozda, je v okviru ureditev potrebno 
na novo vzpostaviti gozdni rob, ki pa mora biti oblikovan 
v smislu nove krajine. 

Varstvo voda: 

- pri načrtovanju regulacijskih ukrepov je potrebno upošte- 
vati sodobne tehnične rešitve, ki v čim večji meri upoštevajo 
naravno ravnovesje; 
- na odseku trase med Tomačevim in Zadobrovo je na 
območju varovanega vodnega vira treba upoštevati naslednje 
pogoje, ki ustrezajo I. stopnji zaščite podtalnice: 
- cestišče in ločilni pas morata biti nepropustna in odporna 
proti pronicanju naftnih derivatov in nevarnih snovi v podtal- 
nico; 
- v cestnem useku mora biti zgrajena nepropustna koritnica 
in nepropustna brežina do višine 1,8 m nad cestiščem, 
- v cestnem nasipu je potrebna namestitev ojačane odbojne 
ograje, nepropustna brežina, nepropustna koritnica v peti 
nasipa in zunanji 5,0 m širok nepropustni pas terena naklonje- 
nega proti koritnici; 
- če je cestišče v višini okoliškega terena, je potebna ojačana 
odbojna ograja, nepropustna koritnica in zunaj nje 3,0 m širok 
nepropustni pas naklonjen proti koritnici; 
- ponikanje padavinskih vod s cestišča je prepovedano; 
- vodo, ki se zbira v koritnici je treba odvajati po načelih, ki 
veljajo za odvod meteornih odpalk; v površinske vodotoke se 
lahko preliva le voda, ki odteče iz cestnih in spremljajočih 
površin pri intenziteti dežja, ki je enaka ali večja od 20 l/s/ha: 
vso ostalo vodo je treba zadržati v lovilnih bazenih in jo 
izpustiti v kanalizacijsko omrežje ali pred iztokom v recepient 
očistiti na lastni čistilni napravi; 
- razbremenilne objekte in lovilne bazene je dimenzionirati 
tako, da bodo začeli prelivati šele pri intenziteti dežja 20l/s/ha; 
- olje in maščobe je treba uloviti v lovilce; 
- pri izgradnji ceste je prepovedana odstranitev ali poškodo- 
vanje krovne zaščitne plasti, ki varuje podtalnico pred ones- 
naženjem. 
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Biološki vplivi: 

- prostor pod viaduktom Bizovik je treba po zaključku grad- 
nje usposobiti kot prehod za divjad, 
- na odseku trase ob Dobrunjskem hribu je treba predvideti 
odprtine za podhode, 
- po gradnji mostu čez Savo je treba sanirati posledice 
gradnje, da ne bo prizadet habitat tega območja, 
- v območjih s poudarjeno kmetijsko rabo je treba prehode, 
podhode in izpuste graditi v smislu večnamenske rabe. 

Varstvo pred hrupom: 

- ob avtocesti bo potrebno zgraditi 3775 m protihrupnih 
ograj v višini od 1,00 do 4,30 m in 
- 730 m protihrupnih nasipov v višini od 1,0 m do 3,0 m. 

Ohranjanje funkcionalnosti prostora: 

- ohranjanje funkcionalnih prehodov in povezav, upošteva- 
joč tudi elemente dojemanja prostora in psihološke vidike 
urejanja. 
- investitor mora zagotoviti izgradnjo nadomestnih in novih 
poti, nadvozov, podvozov in odvozov, ki bodo omogočali 
dostop do kmetijskih površin, 
- vsi podvozi oziroma podhodi so na lokacijah, kjer sicer 
divjad prečka prostor, podhodi morajo imeti ob voznem pasu 
še zeleni pas širine 3 m za prehod divjadi; 
- urediti je treba nove povezave gozdnih cest in poti na tistih 
mestih, kjer obstoječe poti preseka trasa avtoceste; 
- odvodne jarke, zamočvirjena zemljišča, manjše potoke in 
občasne potoke je treba urediti tako, da ne bo prihajalo do 
sprememb v odvodnji padavinskih vod in s tem do sprememb 
mikroekosistemov. 

Ohranjanje krajinske slike: 

- zagotoviti varstvo pred vplivi avtoceste v smislu hrupa in 
onesnaženja zraka z oblikovalsko ustreznimi rešitvami; 
- vsi objekti (nadvozi, podvozi, mostovi, križanje z železnico, 
priključki) morajo biti ustrezno arhitektonsko in krajinsko 
oblikovani; 
- posebno pomembno je oblikovanje novih mostov preko 
Save in Ljubljanice; 
- vsi priključki na avtocesto tipa »diamant« morajo biti 
ustrezno arhitektonsko oblikovani, vmesni prostor mora biti 
pretežno zapolnjen in ustrezno ozelenjen; 
- ob stiku s kmetijskimi površinami so predvidene pasovne 
zasaditve raznovrstnih grmovnic in grmastih dreves; 
- posebno pozornost je treba posvetiti vzpostavitvi novega 
gozdnega roba, gozdni rob mora biti mehko oblikovan, izbor 
dreves iz vrst gozdne združbe; 

vkop« J tt - vse večje projektirane nasipe in 
potrebno posebno skrbno oblikovati; brežine _ ;inpf!v-i 
trebno mehko speljati v obstoječi teren v vzdolzm ^s 

smerH v primerih vkopov v območju trase AC skoZ_r
u
rn0vr- 

površine je pretežni del vkopa potrebno zasaditi z 9 ig 
, biti «5 cami; 

°grait - protihrupne pretežno absorpcijske 
nično ustrezno izvedene, poseben poudarek , . 
pri oblikovanju; fasadna linija protihrupnih °£Jr?Lnjh[# J 
členjena z manjšimi zamiki, možna je uporabaraz i začetK<^' 
rialov in ustreznih barvnih kombinacij; prehod meo ^ • 
in koncem protihrupne ograje mora biti členjen P ^ 
s prehodom iz večje skupine ozelenitve v postopn in prol' 
ozelenitev, v prečnem prerezu med traso avtoees . ^ o 
hrupno ograjo mora biti ustrezen prostor za zasa<" j 
nic in popenjavk; d,vgJ 
- ograja mora biti obojestransko ozelenjena, wv 
krajine ne predstavlja monotipnega posega in <j t 
usklajeno sliko v krajini izven območja avtoceste 
bo uporabnikom avtoceste v smislu percepcije nua 
ugoden učinek; ..trez"08^ 
- tudi protihrupni nasipi morajo biti krajinsko 
kovani in zasajeni "z mešano vrsto vegetacije y , 
grmastih dreves. 

i&til"^ 
9.6. Ocena okoljevarstvenlh in drugih pristojnih in* . 

Izdelano je bilo Poročilo o vplivih avtoceste SenIjsJ^giil 1 
lence na okolje, ki ga je izdelal Inštitut Jožef Ste 
ljane. ^ 

9.7. Načrt za opazovanje okolja 

V skladu z Zakonom o varstvu naravne in kult^6^^ ^ 

i' ^ 
je v času zemeljskih del na celotni trasi potreben 
nadzor. 

V skladu z Zakonom o varstvu pred hrupom je P na ^ 
leti po pričetku obratovanja izvajati meritve hrup ,atne f 
kacijah in v primeru povečanja hrupa izvesti o ^ 
hrupne ukrepe. 

9.8. Viri 

1. Lokacijski načrt za vzhodno avtocesto in severn" 
cesto v Ljubljani, LUZ, 1993. 

2. Poročilo o vplivih avtoceste Malence-šentjaK0" 
Inštitut Jožef Štefan, Ljubljana, 1993. ^ 

3. Vplivi republiškega cestnega omrežja na okolj®1 

jekt, 1990. 

A 

Soglasje in dodatni pogoji k predlogu lokacijskega 
ceste v Ljubljani 

načrta za vzhodno avtocesto in del severfl0 

✓ 
S stališča varovanja naravne in kulturne dediščine sta 
vzhodna avtocesta in del severne obvoznice sprejemljivi, ob 
upoštevanju predhodnih pogojev našega zavoda in dogovo- 
rov s sestanka v prostorih Zavoda RS za prostorsko planiranje 
dne 19. 4. 1994. Na podlagi LN (Mapa I. - 1:2000) in obstoje- 
čih podatkov smo določili mesta prehajanja dvoživk in obliko- 
vali temu ustrezne pogoje: 

- na levem bregu Ljubljanice, na odseku, kjer gre avtocesta 
čez gramoznice, je potrebno zgraditi podhod za dvoživke in 
s tem omogočiti prehajanje dvoživk, 
- na desnem bregu Ljubljanice, na odseku trase od bolnice 
Studenec in Ljubljanice, je potrebno ohraniti obstoječi 
mokrotni biotop tako, da se cesta dvigne na stebre (pilote), 
- na odseku pri parku bolnice Studenec je potrebno zgraditi 

podhod za dvoživke in s tem omogočiti prehajal 
mokrotnih površin v parku. 

Pogoji za oblikovanje podhodov za dvoživke- 
da Pr 

- podhodi morajo biti primerno veliki tako- 
loba in da jih v času visokih voda ne zalije gl 
- dno podhoda mora biti nagnjeno, da vo 
pride do onesnaženja h ceM' 
- vhodi v podhod morajo biti lijakasti, oo aj0n)8 

dovolj gosta zaščitna mreža, ki preprečuje p 
čez cesto in jih usmerja v podhode. _or|/ 

V primeru 
projekt 

«treb^Jr V 
9ru ureditve Bizovlškega potoka je P . in p" 
, ki ga mora dobiti naš zavod v prefl ^ 

'S 

S 

V 
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^waavtocesta v Ljubljani 
S obstoječe trase z novim predlogom 

'M 

»i najnovejšega predloga premestitve avtocestnega 
"ice-šentjakob na vzhodni rob Ljubljanskega 

TMpravi Jma daleč vzhodno od predvidenega poteka, je (%i<Sn ''ena Primerjalna študija. Njen. namen je predočiti 
M Bnt vP"ve posameznega predloga na okolje in pro- 
Ji HU,®nciale. 

'<uj0ie 

^no l Y° Predstavlja prvo, v kratkem roku, vendar 
Jif ^ prertuOns's,en,no pripravljeno gradivo za primerjavo 
vji^AC oh °VL.'2vedbe Vzhodne obvoznice v Ljubljani ozi- 
# šariti °seka Malence-Šentjakob. Pri tem je potrebno »saj dvoje: 

^rneriani 
"IllSa ski trasa' ki i® del dolgoročno zasnovanega 
;'!ka?ma za mesto Ljubljana, pretežno že realizira- 

ShoHno 0 i® Pripravljen LN in predlog trase po skraj- 
'OdUva :®m rot>u ljubljanske kotline, ki je nastal na pod- 

lavnosti na javno razgrnitev LN 
gljiVhj 

0 S skuo ern'.Predlagane trase iz LN izhajajo iz vplivov na 
Piosti, novonastali problemi imajo širše posle 

se prične pri razcepu Malence, kjer se stikata južna in 
vzhodna AC. Severno od razcepa vstopi trasa v 570 m dolg 
tunel pod Golovcem, nato s 130 m dolgim viaduktom prečka 
dolino Bizoviškega potoka in teče po vzhodnem robu pobočja 
nad naseljem Bizovik. V celotnem poteku nad Bizovikom je 
cesta obdana z 1,5 m visokim zemeljskim nasipom, tako da 
ima minimalne vplive na naselje. V območju hriba Strmec 
poteka v 200 m dolgem pokritem vkopu. 

?l9,kii6r
a"1enieno primerjavi vplivov obeh predlogov na 

k?s'°rsl0hU,T1''®no kot sPlet fizičnih naravnih in ustvarjal- (f ?'Potenc- Prv'n> bivalni prostor človeka in razvojni pro- 
9 J?Da pod, . Vsebinsko in podatkovno je primerjava izve- 

3ljene0 
v kratkem času dosegljivega in strokovno 

Jj. ljam°a 9radiva, ki ga je bilo možno zbrati za novi 
?\k| 1°ma so izpuščene vse dodatne ekspertize in m " Ohstoi«   i A _ : _ i : II   I I _ I   I k i 
9 Sani« 

1 obstoje za obstoječi predlog obdelan v LN. 

H 

^anje, . 
0t>đe|an 'e v tekstu poenostavljeno tako, da je trasa, ki 
i, preji3 v lokacijskem načrtu imenovana Obstoječa 
»Mrobu?-ana trasa od Ma<enc pod Golovcem po 

.'janske9a p°'ia ćez sotočje Save, Ljublja- SKe Bistrice pa Nova varianta. 
avaje, 

Ji.,, ledena v naslednjih vsebinskih sklopih: 

Slv,.dik 

5sjjSk""k"k 

s» / V laria je 
4 vidik Pp'merialna prednost posameznega predloga 

kjN yD|i | n tem je potrebno povedati še to, da so 
/su"n'o v ' safT1e9a objekta in potrebnih posledičnih / berilu neposredno in posredno vplivanega 
h 

0 ie r\ retj|0g°3nova za argumentirane razprave o posa- 
X u' 

L®riava i?
p

v,
r^erianih tras 

91°^ dela Stirih 8k'°P°v kriterijev 

^S!svkrl,eriiov 

'^Jjo'ovitve 

Med Dobrunjami in Bizovikom se spusti na Ljubljansko polje, 
v podvozu prečka Litijsko cesto, sledi most čez Ljubljanico in 
potek na nivoju terena do Zaloške ceste, kjer se vkoplje v višje 
ležeči svet terase Ljubljanice. Zaloško cesto in železnico 
prečka v podvozu. V bližini Zadobrove in Sneberja preide iz 
vkopa na spodnjo savsko teraso, na nivo terena. V nadvozu 
prečka podaljšek Šmartinske in Zadobrovške, sledi most čez 
Savo in vkop v zgornjo savsko teraso ter prečkanje Zasavske 
ceste v podvozu. Trasa se konča na meji občin Bežigrad in 
Domžale pri Podgorici. 

Vsi priključki na AC so v obliki »diamantov« in sicer na Litijski 
cesti, Zaloški, v podaljšku Šmartinske in Zadobrovške ceste 
ter na Zasavski cesti. Navezava industrijske cone ob Letališki 
cesti je predvidena s servisnima cestama ob AC do priključka 
na Zaloški cesti. 

Nova varianta 
Pričetek trase je prav tako v razcepu Malence. Severno od 
razcepa vstopi trasa v 650 m dolg tunel, ostro zavije proti 
vzhodu, z viaduktom v dolžini 150 m prečka dolino Bizovi- 
škega potoka, vstopi v nov tunel dolžine 1200 m in se nato 
spusti v dolino Podmolnika. Prečka cesto II. grupe odredov in 
južni del naselja Sostro. Za naseljem vstopi v tunel dolžine 
750 m in izstopi vzhodno od naselja Sostro, prečka Litijsko 
cesto, naprej poteka po robu Ljubljanskega polja med Ljublja- 
nico in Kašeljskim hribom. Pri Zalogu vstopi v 950 m dolg 
tunel, ob izstopu preide na 1500 m dolg viadukt, na katerem 
prečka železnico, Zaloško cesto, Savo, Ljubljanico in Kamni- 
ško Bistrico. Nadalje poteka proti severu, med Vidmom in 
Beričevim. Z viaduktom dolgim 300 m premaga višinsko 
razliko in prečka lokalno in magistralno Zasavsko cesto in se 
vzpne proti hribu Ajdovščina, kjer se obravnavana trasa konča 
na občinski meji Bežigrada in Domžal. 

Priključke je smiselno izvesti na lokacijah Sostro, Zalog in na 
Zasavski cesti. Da bi se Ljubljana lahko ustrezno navezala na 
AC, je potrebno zgraditi ustrezne dovozne ceste. Severno 
obvoznico je potrebno podaljšati od Zadrobrove proti vzhodu 
za 5,1 km, v poteku po južnem robu Sneberskega proda proti 
Zalogu, kjer se naveže na AC v bližini sotočja Save, Ljublja- 
nice in Kamniške Bistrice. Industrijsko cono Zalog se na 
obvoznico naveže z 0,5 km dolgo dovozno cesto. Po delu 
trase stare variante AC se med razcepom Zadobrova in Litij- 
sko cesto zgradi mestna štiripasovna cesta, nanjo se priklju- 
čujejo Letališka, Zaloška in Litijska cesta. Kot podaljšek te 
ceste proti AC se med Dobrunjami in priključkom Sostro 
zgradi nova štiripasovna cesta, južno od Ceste II. grupe odre- 
dov. Dolžina nove ceste med Zadobrovo in Sostrim je 5,5 km. 

Zaradi velikih obremenitev iz smeri Domžal, je potrebno nave- 
zati Domžale na AC in vzhodni del Ljubljane s štiripasovnico 
Domžale-Zadobrova. Del med Zadobrovo in občinsko mejo 
Domžal znaša 3,1 km in poteka v glavnem po trasi stare AC. 

2. Primerjava po posameznih vidikih 

/ 

'Primerjalnih tras 
,r„ek|nta 

S'a 'n oh*-kori.đor'u' ki 'e opredeljen v dolgoročnem V c,n Ljubljane za potrebe gradnje AC. Trasa 

2.1. Metoda dela 

Obstoječa in Nova varianta sta primerjani iz enakovrednih 
izhodišč. Nivo analize in podatkovne osnove je prilagojen 
nivoju manj obdelanega, v prostoru manj preverjenega pred- 
loga Nove variante. Trasi sta bili primerjani glede na: 

77 poročevalec, št. 

13 



1. Vplive na okolje 
- bivalno okolje, kulturno okolje, gospodarsko okolje in 
naravno okolje. 
2. Razvojne vidike 
- vpliv na planirane dejavnosti, vpliv na prostorske potenci- 
ale, lokalno: regionalno 
3. Prometno tehnične vidike 
- tehnični elementi in varnost, dograditev navezave na AC, 
prognoza prometnih obremenitev 
4. Ekonomske vidike 
- stroški izgradnje AC, stroški potrebnih dograditev navezav 
na AC 
5. Socialne vidike 
- neposredno in posredno vplivane lokalne skupnosti 

Posamezni vpliv je opredeljen po vnaprej pripravljenih izho- 
diščih, izdelanih na osnovi izkušenj strokovnjakov, ki so delo 
opravili. Trasi nista ocenjevani v klasičnem smislu, ampak 
primerjani po posameznih vidikih. Za vsak vidik je v tabelo 
prenešena ocena v obliki znakov: 

+ - označena trasa je iz določenega vidika bolj sprejemljiva 

- - trasa je manj sprejemljiva 

= - trasi sta enakovredni 

To globalno oceno je možno podrobno razložiti in razčleniti. 
Ugotovljena je torej primerjalna prednost posamezne trase iz 
različnih vidikov. 

Potrebno je opozoriti, da se vplivi ugotavljajo neposredno na 
predlaganih trasah in ob njih ter posredno v okolju, ki ga 
prizadevajo potrebne dopolnilne gradnje ali posledice izgrad- 
nje ceste. 

2.2. Predstavitev kriterijev primerjave 

2.2.1. Vplivi na okolje 
Bivalno okolje 

- Del ocene predstavljata hrup in onesnaženje zraka nepo- 
sredno ob novozgrajeni cesti. Upoštevane so prekinitve usta- 
ljenih poti, ustvarjene fizične in psihične bariere v območju tik 
ob novi cesti ter varnost bivanja. Kot vplivi nove ceste na 
bivalno okolje so ocenjevane tudi možnosti povezave lokal- 
nega prebivalstva z mestom, torej širši vidik komunikativnosti 
prostora. 

- Pomembni del ocene je vpliv izgradnje na širše mestno in 
naravno okolje. Tukaj so obravnavane posredne možnosti 
razbremenitve mesta s prometom, ekološka sanacija mesta in 
prenos vplivov ceste globoko v naravno hribovito - gozdno 
zaledje mesta. 

Kulturno okolje 

- Ocenjevan je odnos do varovanih prvin naravne in kulturne 
dediščine in vpliv na krajinske značilnosti območja. Manjši 
kompleksi obmestne kulturne krajine v prepletu z naravnimi 
danostmi in poselitvijo predstavljajo kvalitetne prvine pro- 
stora. 

Gospodarsko okolje 

- Izguba kmetijskih zemljišč, prizadetost gozda in vodnih 
virov so ocenjevani skupaj z vplivi na obstoječa in načrtovana 
proizvodna območja. 

Naravno okolje 

- Ocenjevan je vpliv na geomorfološke značilnosti, gozdne 
površine, aozdni rob. značilne in večje veaetaciiske pojave, 

kot so vegetacije ob vodah, ravninski gozd, ^ 
Upoštevan je vpliv na površinske vode in živalski s 
tudi vpliv na izrazite habitate. 

2.2.2. Razvojni vidiki ^ 

Ocenjevana je usklajenost trase s planiranirni 
v prostoru in vpliv na prostorske potenciale, k 0 ^ --QODUu/ 
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možne razvojne trende, ki jih nova cesta spo< |™,„^ 
zavira. Pri tem je upoštevan tudi vpliv posledicn ^ «■ 
/«A(>tnih r\r\ umou i« r\rnmotno ri7hro m OflitGVi ' cestnih povezav in prometna razbremenitev, * J 

je izvedeno na nivoju neposre predstavlja. To   .._  . 
trase in v merilu mesta kot tudi širše regionalno- 

spre^T 
Del te primerjave vključuje razmislek o potr®1'grt. 
bah različnih razvojnih prostorskih dokumen e uSiii» ^ 
potrebne formalne postopke, ki zahtevajo stroK 
tve in priredbe prostorske dokumentacije, javne 
potrditve. 

2.2.3. Prometno tehnični vidiki 
■</ ? 

Po variantah so primerjani tehnični elernenl,'0lal'ie!;l"", 
varnost. Varianta, ki je daljša, pomeni daljše 
s tem izgube uporabnikov. Varianta, ki je 
zaporednih viaduktov in predorov pomeni D'^js. 
kapacitete AC oz. nivoja uslug, zelo pa je neu9° ^ 

Cl 

prometne varnosti predvsem pri vstopih in i 

s so potrebne dodatne ceste, ki j 
Varianta, ki je bolj oddaljena od i1 ' 

f# o \ 
f ti 

Obravnavane 
zavo na AC. Varianta, m jo uui| uuuoijciu -- noi"- 
prometa, potrebuje daljše dovozne ceste. To y 
obremenjevanje prostora s cestnimi površinam . ^ 
vilo uporabnikov AC in njihove večje stroške l 
voženj. - ■. 

mvafli3 

Za obe varianti je bila na podlagi matrike poio za let"^ 
prognoza prometnih obremenitev cestne nnreZ 
Varianta, ki je bližje izvorom in ciljem Pr0 

zame več uporabnikov, to pomeni večjo razbr® „je i, l3 " 
cestne mreže, s tem pa bolj ugodne bivalne P ^ 
nem območju. Z oddaljevanjem AC pada njen ^ 
prometne obremenitve na ostali cestni mreži ggtnif11 

zmanjšajo, potrebna so dograjevanja novih » js, 
mestnih cest, v glavnem štiripasovnih. 

£.1 lavini u 1*71 IIIIV/III OICIIICI lil ^uupiia UH«"*' n(3D'r PJKK&i 
temu je prilagojena tudi ocena stroškov. Upo, qIj) 
RUC-a, ki se je uporabljal pri primerjavi va via ^ 
odsekih. Daleč najdražja je gradnja Pre£)0*r

ia 
zato je trasa, ki ima teh elementov več, draž) 

2.2.5. Socialni vidiki - vplivi na lokalne sk^B^-"' ^ 

Pri obeh trasah so ugotovljene neposredno 
skupnosti in tudi vdHv izaradnie na ostal in tudi vpliv izgradnje na 0.sia

r!Ta vs«si^I% 
posredno prizadete lokalne skupnosti oz'r°^\o<>eS Isn 
ko razmišljamo o vpetosti odseka v državni» V': 
Upoštevano je ali je lokalna skupnost že se rjZ» / . < 
gom, kako je bii on dolgoročno umeščen v 'jg 
pomeni za njeno prihodnost. Upoštevano 1®'^ 
izgradnje odzivajo drugi državljani, kadar so v 
interesi. 1 

2.2.4. Ekonomski vidiki 
trOŠK' P^rf^ izračunani so stroški gradnje same AC ter str ^je^jjj 

dograditev sekundarne, posledično potrebin troS"' V 
omogoča funkcioniranje AC. Ker gradbeni k0t m0f^ 
Ijajo cca 90% investicije, smo le-te obravnaval nj \t j 
Zaradi generalnega nivoja obdelave so up1o®^ p 
značilni tehnični elementi (odprta trasa, v|a° 

i 

'k> 
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M , 
^ Pregledni prikazi 

zasedenih površin 

kmetijska 
zemljišča 

gozd naselja 

v 
Variante 

/^C8 

'L ^VaJ^TT: 

• Podgorica 
45.43 16.10 3.50 

^sr**° 116.78 23.91 3.96 

' Beričevo 
42.63 20.51 1.26 

i 1 ,#v®rne obvoznice Žadobrova - Zalog 

81 33.60 1.40 

'fteovH 9nt,a^°t> - Žadobrova 
  

l! k J! " Sostro 

15.20 

23.80 0.85 

^S6v^^ijSl<0^°ne  
- n° obvoznico 1.50 

Va tehničnih elementov 

0.70 

2.00 

skupna dolžina odprta trasa viadukt predor 

, " pQdgorica 
10.300 9.300 0.130 0.870 

®8ričevo 
12.900 7.400 1.950 3.550 

n® obvoznice Žadobrova - Zalog 

'I   
Kjtf«  jflJovK ^»lakob- 

5.100 5.100 

Žadobrova 3.100 3.100 

cesta 
®°stro 5.500 5.500 

s6v«f
Str''ske c°ne 

Si 0 obvoznico 0.500 0.500 
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Primerjava investicijskih stroškov 

vrsta gradnje I (km) 

Obstoječa varianta 

AC Malence - Podgorica 

(4+2pasoya) 
skupaj 

odprta trasa 
viadukt 
predor 

Nova varianta 

Nova varianta s pripadajočo 
novo cestno mrežo 

AC Malence - Beričevo 

[4+2 pasova) 

odprta trasa 
viadukt 
predor 

cena / km 
(mio USD) 

stroški 
fmio USDL— 

9.300 
0.130 
0.870 

7.400 
1.950 
3.550 

3.6 
13.3 

21 

33.^ 
1.73 
# 

83.« 

3.6 
;13.3 

21 

251 70 

127-" skupaj 

Podaljšek severne obvoznice Zadobrova - Zalog 

j4+2pasoyaj 

odprta trasa 

Domžalska vpadnica 
Dragomelj - Šentjakob - Zadobrova 
( 4 pasovi) 
Primarna mestna cesta 
Zadobrova - Sostro 
    

Navezava industrijske cone 
Zalog na severno obvoznico 
(2 pasova)   

odprta trasa 

odprta trasa 

odprta trasa 

5.100 

3.100 

5.000 

0.500 

3.6 

2.5 

2.5 

1.25 

  

 "tffi 
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2 d • • Primerjalna tabela sprejemljivosti variant 

^|NA OKOLJE 
?a|no, 

Nova varianta Obstoječa varianta 

Sevanje 

^kvalitete neposrednega bivalnega okolja 

^kvalitete posrednega bivalnega okolja 
^Ituri no okolje 

kulturna dediščina 

Nv, 
Značilnosti in vidno okolje 

no okolje 

^ološke značilnosti 

i^^ff^sko okolje 

s prostorskimi plani 

razvojni potencial 

tehnični vidiki 

vplivane lokalne skupnosti 

L^Pjivane lokalne skupnosti 

vari 

i Varianta -6 boli sPreiem|i'va 
v3riant '6 mani sprejemljiva 1 sta enakovredni 

r®že z Obstoječo varianto AC - M 1:40000 
"»trij >>, 

\ r®že z Novo varianto AC - M 1:40000 
r0rti 

n'h obremenitev I. 2012: 

- obremenitev cestne mreže - Obstoječa varianta 
- obremenitev cestne mreže - Nova varianta 
- razdelitev potovanj po mreži iz prereza Šentjakob - Obsto- 
ječa varianta 
- razdelitev potovanj po mreži iz prereza Šentjakob - Nova 
varianta 
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nova varianta 



3. Sklepne ugotovitve 

Obstoječa 

Prednosti 

- Razvojni vidik. Planirano varovan koridor pomeni več 
predvidenih željenih posledic kot negativnih vplivov in 
predpostavlja navezavo drugih planiranih dejavnosti. 

- Ugodne možnosti sanacije negativnih vplivov. 

- Skromna posledična gradnja. 

- Prometno-tehnični vidiki. Varianta poleg daljinskega 
prometa prevzame še velik delež lokalnega in ciljnega 
prometa. To se odraža na ustrezni razbremenitvi lokalne 
cestne mreže in s tem izboljšava bivalnih pogojev na širšem 
območju mesta. 

- Cesta se vklaplja v sistem obstoječe mreže primarnih 
mestnih cest, tako da je možna izvedba priključkov brez 
gradnje novih dovoznih cest. 

- Trasa AC poteka v neposredni bližini največje industrijske 
cone v Ljubljani, ki generira največ tovornega prometa. 
Bližina AC pomeni čim krajše poti tovornega prometa skozi 
bivalna območja. 

Pomanjkljivosti 

- Neposredni in posredni vpliv na bivalno okolje. Predvsem 
povečana onesnaženost zraka in višja mera hrupa v naselju 
Bizovik ter vplivi na bolnišnico Studenec in fizična omejitev 
v prostoru. 

- Prizadetost habitatov na Golovcu, ob predorih in na terenu 
ter ob Savi. 

- Prizadetost kmetijskih zemljišč med Bizovikom in 
Dragomljem ter uničenje gozda in spremembe gozdnega roba 
pri Bizoviku. 

Nova varianta 

Prednosti 

- Vpliv onesnaženja in povečanega hrupa neposredno 
prizadene manjše število prebivalcev neposredno ob trasi AC, 
posredno pa večje, saj nove navezave prav tako vplivajo na 
bivalno okolje. 

- Ni vpliva na bivalno in naravno okolje v območju Bizovika. 

- Zmanjšan poseg in zmanjšane prometne obremenitve ob 
psihiatrični kliniki v Polju. 

Pomanjkljivosti 

- Vplivi na bivalno okolje. Poslabšanje kvalitete 
okolja v zaledju mesta in predvsem dolgoročna os 
ločitev od mesta. j, 

„ raZITl" , - Vplivi na naravno okolje. Poseg v naravno, > ( 
ohranjeno zaledje mesta (uničenje reliefnih zn®re(jnoW|' 
naravne vegetacije na pobočjih). Pomembno razv ^ 
Beriških travnikov ter sotočja Save, Ljubljanice m 
Bistrice. ,u naveza1 

- Vplivi na razvoj. Posledična izgradnja Potrer,evainc^ 
(Litijska, Zaloška) in štiripasovnice do Domžal zar> 
prostora in prinaša s seboj druge predvidljive in ^ 
Ijive negativne vplive (komunikativnost prostora, 
razvojnih dejavnosti itd). . ,ene v 
- Slaba navezava na razvojne potenciale, umes 
delu mesta prav na osnovi planirane AC Povezav®zjtne'ul'l 
- Izolacija od mestnih tokov, preusmeritev na ,ratj v razv<J 
cije ceste. Ni pozitivnih vplivov na mesto in vpetos^ > 
smeri, ki so nastavljene v prostoru. Ni možnosti 
sanacijo mesta s prometno razbremenitvijo. knienos' 
- Izkoriščenost objekta je manjša zaradi odma* 
mesta- ' <■' - uporni - Prometne obremenitve AC so precej manjše, ^ c0$i 
v glavnem tranzitni promet. Obremenitve '° .-grajeya. 
mreže se močno povečajo, zato je potrebno * prji 
zmogljive (4-pasovne) cestne mreže v mestnem 
nem območju (Domžale-Zadobrova). . 
- Priključki na AC so od izvorov prometa precej j*™ 
njih ni ustreznih povezav. Zgraditi je treba poda J 
obvoznice do Zaloga in 4-pasovno povezavo 
- Dobrunje - Sostro. . v viau" j 
- Sama AC s svojimi elementi (menjavanje tuneli ■ ^ 
in odprte trase) povzroča bistveno manjšo pr°m 

kot tudi zmanjševanje kapacitete AC. ^c) s%! 
- Investicijski stroški Nove variante (samo tra® up"*16«! 
krat večji od Obstoječe variante. Ker pa morar^,a nave*} 
tudi stroške dograditve cestne mreže, ki orn°9° 
na AC, ugotovimo, da je Nova varianta 3,1-Kr 

Obstoječe variante. . Kg 
- Vpliv na nepripravljene lokalne skupnosti. . 
Vevče-Kašelj, KS Zalog; predvsem kraje: P°drT1 _tapeP 
Zalog, Večina prizadetih KS s Obstoječo traso 
deta za novimi povezovalnimi cestami. 

Zaradi tehničnih možnosti smo bili Pri8',kazoV1 

red sklepnih ugotovitev in grafičnih P 
menjati! 



Shema prometnih obremenitev I. 2012: 
" obremenitev cestne mreže - Obstoječa varianta 





Shema prometnih obremenitev I. 2012: 
- razdelitev potovanj po mreži iz prereza Šentjakob - Obstoječa varianta 





Ne Vlade Republike Slovenije o pobudi skupine poslank in poslancev za izdelavo variantne trase 
nodne |j ■ 

Sa« 

udo: 
Poslank in poslancev Državnega zbora Repu- 
'U® je Vladi Republike Slovenije podala nasled- gpig; 

Videla"10 Vladi Republike Slovenije, da zagotovi takojš- 
W°,Variante trase vzhodne ljubljanske avtoceste, ki 
iiju »trn"jL° sPrejemljiva, t. j. trase, ki naj poteka v nadalje- 
1,1 Mai variante« po obronkih zaloških hribov do raz- 
*ojSrij0f

n.ce- Vlada Republike Slovenije naj zagotovi tudi 
'touoJ 'avo variantnih rešitev mestnih vpadnic in mest- zovalnih cest. 

^otudi, da takoj zaustavi vse aktivnosti na morebitni 
SPoijg £"e ljubljanske avtocestne obvoznice (KS Bizovik, 
"iiriain . adobr°va-Snebrje jn KS Šentjakob-Podgorica), 

°10 zakonske podlage,« 
l|!M|,iu!!)"ke Slovenije je na navedeno pobudo sprejela 
%o 0r: 

1 itie<!te'an'e Prometa v mestih temelji na načelu, da je iz 4 V e9a iedra treba v čim večji meri izločiti motorni 
'sinih ob

Ureie"ih mestih je to načelo doseženo z gradnjo 
S'ln Dri °Znic in s Pospeševanjem kakovostnega mest- 
Sa CB

n'lestne9a javnega prometa. Tudi v Ljubljani ima 
c H Aatere sestavni del je tudi vzhodna avtocesta 

»■-eveo Šentjakoba in del severne obvozne ceste od 
•»'tovan C'° ^ad°brove enako vlogo, saj bo v kombinaciji 
Jr«menii ° rr,estno železnico osrednji mestno območje 

. nepotrebnega motornega prometa. Dograditev 
"r6dit'S'0rT1a Predstavlja torej enega strateških elemen- ^njjgl.v prometa v Ljubljani, saj pomeni razbremenitev 

lenih in pozidanih »krakov«, ki tvorijo tloris mesta 

SttL 

! ljubljanske obvoznice 

, Jdrta . | - ■ ■ ^vbiuui in i "iMar\w»", r\ i i«wi ijv uvi i«j i i iuu iu 
% katerih se mora odvijati ves notranji mestni 

. njimi dokler njihova obroba niso povezana 
,„vjl 

1 obvoznimi cestami. Istočasno obvozna cesta 
'lice j.na^?mernejšo porazdelitev prometa na mestne 

njihovo uravnoteženo obremenitev in izrabo, 
"»tuoi 7.

0dne avtoceste in severne obvozne ceste pa je n aradi vse bolj zaostrenih ekoloških razmer v Ljub- 

Nu* a ekološka sanacija mesta obsega vrsto med seboj 
ukrepov, izgradnja zmogljivega štiripasovnega 

, °roča okoli mesta pa je eden od predpogojev za 
,,B D - sanacije, ki odpade na redčenje in hitrejše 

iriVsakn>rneta s Pos'edičnim zmanjšanjem prometnega 
i^oiogiij 1rstnih emisij in v nobenem primeru ne predstav- 
no i nePrijazno dejanje,1 temveč ravno nasprotno. 
J" sevklnamreč, da se bodo z izgradnjo vzhodne avtoce- 
! ^riDa obvozne ceste bistveno izboljšale razmere 

n„'n pnesnaženja zraka, poleg tega pa bo znatno 
t e9ativni vpliv na varovani vodni vir Hrastje. 

Jc6staP°®rednega pomena za samo mesto, je vzhodna 
Dr(Zin8m rTa tud' ko* del državnega avtocestnega *| Vsem kot ključno cestno prometno vozlišče in 

?skirt, in
8n med štajerskim in primorskim pa tudi med 

k °8iTi6 dolenjskim avtocestnim krakom ter predstavlja 'i6obv Prometnih ,okov na »Sloveniki« in za razliko od 
8Po»r h'C0, ki se 'inl nikakor ne more izogniti, poteka , ednega vplivnega območja vodnih virov. 

I? 'illbllan^i.,. 
i 9en6r . sk|n avtocest in obvoznic je bil prvič oprede- 
li1 Sic6r

a ,nem Planu mesta Ljubljane že pred skoraj 30 
'in 'tak 1960. Sistem je bil zasnovan v t. i. »H- ■9ob Sn da je bila avtocesta v smeri vzhod-zahod pred- 
li,®v korjri6rn.em robu mestnega središča, povezavi sever 
t6ste. p.1Morjih današnje zahodne in načrtovane vzhodne 
iAlans

e?na Povezava v »H-ju« ni bila sprejeta. Zato so 
V ni'i 6M mn°9e druge študije možnih variant tras, h., ^aen od predlogov ni bil sprejet v tedanjih javnih 
„ ,ao 

ri sta bila odločilna predvsem dva razloga: 
v, ter ^0,ekale preblizu ali celo preko območij ekološke 'ihjt. so obenem premalo upoštevale bodoči razvoj 

regije. 

Leta 1976 je bila ponovno naročena preveritev sistemov avto- 
cest na področju Ljubljane in zahtevana končna rešitev z upo- 
števanjem naslednjih izhodišč: 
- sistem avtocest se mora navezati na »Sloveniko« in na 
gorenjsko avtocesto; 
- izdelani predlogi tras se morajo ponovno preveriti; 
- sistem ljubljanskih avtocest mora takoj prometno razbre- 
meniti mesto; 
- sistem avtocest mora upoštevati bodoči razvoj mesta ter 
širšega prostora; 
- avtoceste naj čim manj prizadenejo naravno in grajeno 
okolje 
- trase avtocest naj v največji možni meri služijo prometnim 
potrebam; 
- cel sistem naj bo upoštevajoč zastavljena izhodišča raci- 
onalen. 

Osnovno metodološko izhodišče za delo je bila enotna 
metoda vrednotenja primerljivih sistemov variantnih avtocest. 
Ob upoštevanju vseh dotlej znanih predlogov so bile dolo- 
čene štiri sistemske variante z dvema podvariantama. Izve- 
dena je bila kvantitativna metoda vrednotenja tras, dvojni 
postopek vrednotenja ter dvostopenjska anketa med občani. 
V metodi vrednotenja so bili upoštevani elementi, ki so 
v vzročno-posledični zvezi s potekom avtocest, in sicer: zava- 
rovana območja pitne vode, območja kvalitetnih kmetijskih 
zemljišč, krajinski prostori, zakonsko varovana območja, 
dostopnost socialno in gospodarsko pomembnih območij, 
možnost navezave industrijskih območij, možnost oskrbe 
mestnih centrov, dostopnost večjih poselitvenih območij ter 
njihova istočasna ekološka prizadetost in pomen trase za 
razvoj. Ovrednotenih je bilo 260 različnih pododsekov 
v skupni dolžini 130 km, v dvakratnem postopku pa je bilo 
izvršenih cca 5200 analitskih operacij. Izvršene so bile tudi 
ocene investicijskih stroškov in prometne vrednosti sistema. 
Celotno vrednotenje, preverjanje in načrtovanje je rezultiralo 
v predlog »U-sistema Šentvid«. Ta sistem je nudil še dodatne 
poglavitne prednosti, ki pomenijo učinkovito povezavo leta- 
lišča z mestom oziroma mestnim jedrom, omogočajo največje 
možnosti dopolnjevanja sistema v širšem regionalnem pro- 
storu ter postopno dolgoročno graditev visokosposobnega 
regionalnega omrežja cest, ki bo najbolj enakomerno zbiral in 
razporejal promet v skladu s pričakovano poselitvijo central- 
nega prostora Slovenije. 

Opisano delo so opravili eminentni predstavniki vseh strok, ki 
morajo oziroma lahko prispevajo svoj delež k tako pomemb- 
nem interdisciplinarnem projektu in upoštevana so bila vsa 
merodajna strokovna izhodišča, ki so v relativno kratkem 
obdobju od tedaj ostala nespremenjena. Presoje in primer- 
jave, ki jih nekateri zahtevajo šele danes, so bile že opravljene. 

Tako začrtane trase sistema avtocest in obvoznic v Ljubljani 
so veljavne še danes. Skupščina mesta Ljubljane je potrdila 
takšen ljubljanski avtocestni sistem s spremembo in dopolni- 
tvijo Urbanističnega.programa za območje mesta Ljubljane in 
s spremembo in dopolnitvijo Generalnega plana urbanistič- 
nega razvoja mesta Ljubljane marca 1979, drugič, na istih 
trasah pa jih je potrdila Skupščina mesta Ljubljane s sprejet- 
jem sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoroč- 
nega plana občin in mesta Ljubljana decembra 1993. 

Poudariti je treba tudi, da gre v primeru vzhodne avtoceste od 
Malene do Šentjakoba in dela severne obvozne ceste od 
Tomačevega do Zadobrove za dokončanje že v dobršni meri 
zgrajenega sistema ljubljanskih avtocest in obvoznic in mest- 
nih vpadnic, ki bi brez tega ostal okrnjen in ne bi dosegel 
načrtovanih prostorskih, ekoloških in gospodarskih učinkov. 

Še slabše: premik trase vzhodne avtoceste in severne 
obvozne ceste iz plansko opredeljenih in verificiranih tras, bi 
pomenil rušenje ljubljanskega prometnega sistema, porušena 
bi bila izhodišča in cilji, na katerih celoten sistem sloni. Na ta 
način sistem ne bi bil več učinkovit, navezave na mestno 
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primarno mrežo pa bi bile bistveno težje ali celo nemogoče. 
V kolikor bi potek vzhodne avtoceste pomaknili na vzhodni 
rob ljubljanske kotline, bi na njenem mestu vseeno kmalu 
morali zgraditi zmogljivo štiripasovnico, v nasprotnem pri- 
meru bi ostal vzhodni del mesta prometno izoliran in blokiran, 
na širšem območju mesta pa bi bile ustvarjene nasilne pro- 
metne razmere, saj bi si promet utiral pot po mestnih cestah, 
ki po kapaciteti in izvedbi za tako povečanje niso bile načrto- 
vane. Omeniti je potrebno tudi dejstvo, da je bila trasa 
vzhodne avtoceste in severne obvozne ceste rezervirana za 
gradnjo in razmeroma uspešno varovana skoraj trideset let, 
zato je relativno nepozidana. Kakršenkoli premik trase bi 
povzročil tako obsežna rušenja in tako množico konfliktov 
v prostoru, v katerem trasa ni bila nikoli načrtovana, da bi se 
finančna zahtevnost in problematika socialne sprejemljivosti 
posega v prostor in investicije bistveno zaostrili. To bi ne 
pomenilo samo onemogočenje reševanja prometnih proble- 
mov Ljubljane, temveč bi resno ogrozilo uravnoteženost in 
enakomerno dostopnost regij in centralnih naselij na sloven- 
ski avtocestni sistem, medtem ko bi bili problemi mednarod- 
nega tranzita rešljivi dosti bolj enostavno, četudi v večje 
breme slovenskega prostora in okolja, saj bi bila samo rešitev 
tranzita navezava slovenskih mest na avtocestni sistem nepo- 
membna. 

Iz zgoraj navedenega izhaja, da je variantna trasa vzhodne 
avtoceste, kot jo predlaga skupina poslank in poslancev, t. j. 
nadaljevanje t. i. »Trojiške« variante od razcepa Malence za 
Ljubljano nesprejemljiva in bi reševala kvečjemu probleme 
tranzita, ki za Slovenijo ne morejo biti primarni. V svojem 
poteku od navezave na »Trojiško« varianto proti jugu bi 
namreč presekala prvo območje kmetijskih zemljišč na zado- 
brovškem polju, ki ga je uspelo ohraniti za kmetijsko rabo, 
kljub večkratnim pritiskom v preteklosti. 

Z viadukti in nasipi bi razvrednotila oziroma uničila tudi 
obsavski in obbistriški rekreacijski prostor. Potrebno bi bilo 
tudi zgraditi podaljške mestnih vpadnic in sicer na lokacijah, 
ki so zaradi obstoječih poseljenih površin in rekreacijskih 
območij izredno sporne. Tako podaljšanje bi dolgoročno 
spodbudilo premik teženj prostorskega razvoja Ljubljane 
proti vzhodu in proti tamkajšnjim primestnim naseljem in bi 
spodbudilo spremembe strukture mesta z neslutenimi posle- 
dicami. Z vidika prizadetosti prostora (kmetijski prostor, 
rekreacijski prostor, območja naselij, obvodni svet), tehnično 
neugodnega in krajinsko izpostavljenega prečkanja rek in 
zaradi popolne neusklajenosti s prometnim sistemom Ljub- 
ljane, je predlagana varianta vzhodne avtoceste popolnoma 
neustrezna. 

Za traso vzhodne avtoceste od Malene do Šentjakoba in del 
severne obvozne ceste od Tomačevega do Zadobrove v Ljub- 
ljani je mestna skupščina na svoji seji dne 16. 12. 1993 
sprejela spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgo- 
ročnega plana občin in mesta Ljubljane (Uradni list RS, št. 71/ 
93), spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin srednje- 
ročnih družbenih planov občin LJubljana Bežigrad, Ljubljana 
Moste-Polje in Ljubljana Vič-Rudnik, s programsko zasnovo 
pa so bile sprejete na skupščini občine Ljubljana Bežigrad 
dne 9.12.1993, občine Ljubljana Moste-Polje dne 22.12.1993 
in občine Ljubljana Vič-Rudnik dne 26.1.1994 ter objavljene 
v Uradnem listu RS, št. 10/94. Na tej podlagi In ob dejstvu 
usklajenosti prostorskih sestavin planskih aktov občin in 
mesta Ljubljane z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin 
planskih aktov RS, je bila podana tudi pravno formalna 
osnova za obravnavo in sprejetje lokacijskega načrta za 
vzhodno avtocesto od Malene do Šentjakoba in del severne 
obvozne ceste od Tomačevega do Zadrobrove v Ljubljani na 
Vladi RS ter za pridobitev potrebnih upravnih dovoljenj za 
graditev. Vlada RS je predlog lokacijskega načrta obravnavala 
dne 5. 5. 1994 ter ga tudi sprejela. 

Zahteva po spremembi oziroma prestavitvi trase vzhodne 
avtoceste v Ljubljani proti vzhodu, tako da bi potekala v nada- 
ljevanju t. i. »Trojiške« variante do razcepa Malence pomeni 
torej tudi spremembo veljavnih prostorskih planskih aktov 
mesta Ljubljane ter občin LJubljana Bežigrad, Ljubljana 
Moste-Polje In Ljubljana Vič-Rudnik. Do pobude oziroma zah- 
teve po prestavitvi trase se je že opredelil Izvršni svet SO 

Ljubljana Bežigrad dne 19. 4. 1994, Izvršni svet j2e(n i m 
Polje dne 19. 4. 1994, Mestni sekretariat za urD 
varstvo okolja ter strokovna služba mesta Ljubita" ■ 6l: ^ 

■prostorsko in urbanistično načrtovanje. ana6rt>!k( 
v celoti zavrnjena, podprto pa sprejetje lokacitsKeg ^ ^ 
vzhodno avtocesto od Malene do Šentjakoba m gubli'1 Ur 
obvozne ceste od Tomačevega do Zadobrove , ^ ^ 
v okviru veljavnih prostorskih sestavin dolgo^ plani t,, 
občin in mesta Ljubljane in srednjeročnih drl'2 , iiublj''Ntl 
občin Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Moste-Polje 't\ 
Vič-Rudnik. Kt 

gjjtOlfl po| 
Iz navedenega izhaja, da dograditev ljubljanskog ^ ^ 
avtocest in obvoznic nima ustrezne alternative, "'e,e|0*y 

vsakršno odstopanje oziroma sprememba od sp ^ s« ^ 
nesprejemljivo. Nesmiselno bi bilo, da bi v ca . ^ ^ 
Slovenija odločila, da zgradi najpomembnejs ^ 
povezave, za Ljubljano iskali začasne rešitve. trajpH1 "^i 
V postopku priprave lokacijskega načrta je bilo 
ranega avtocestnega koridorja proučevanin .jijprji 
v detajlu, ki ga obdeluje lokacijski načrt. Na vzt 1 v n, 
je prišlo še pred razgrnitvijo LN do bistvenih izd 8» 

- zagotovljena je bila dodatna poglobitev^ jjjf — zagotovljena je ona uooama poyiuun*?»  
poteki in križanja mestnih primarnih cest °s s0 je' 
obstoječega terena, vpliv na sosednji prostor p 
bistveno zmanjšal; 

bistveno so bili razcionalizirani priključki na 
preko 8 ha mestnih ali kmetijskih ze' rav<*" nih je bilo preko 8 ha mestnih ali kmetijsKin « ra v 

- predvidela se je renatulacija obcestnega Pr tnipr«, 
'tem prostoru, ohranili so se ali pa zagotovili _gjtve 
ali podhodi, na mestnem območju pa so se 
prilagodile zatečeni urbani strukturi. ■ L 

Interesi prebivalcev oziroma uporabnikov Pr°*g°pe 
zaradi izgradnje vzhodne avtoceste in dela se 
ceste prizadeti, so bili izkazani v času javne rai a |n plan, 
•kov sprememb in dopolnitev prostorskih ses ^j 
aktov občin in mesta Ljubljane ter lokacijskeg. kfn 
potekala od 15. 9.1993 do 15.10.1993 na Pnza°:al$V*K 
skupnostih, sedežih občin In na ljubljanskem VjeZpo9ra 

prizadete krajevne skupnosti so prejele tudi us 
in tekstualno gradivo. 

k ki s"6 f 
Zbranih je bilo 170 pisnih in ustnih pripomiD. 
brez izjeme obravnavane, vse smiselne in u §tevl'£ 
njimi pa v lokacijskem načrtu tudi up°tšev® .|' pav®i 
pomb, ki ga seveda nikakor ne gre podcenjev ' 
pričao realni dimenziji nasprotovanja vzhodni „a in , 
ni težko soočiti z istočasno dimenzijo naciona W j 
dograditve slovenskega avtocestnega s's:®,Tzn0tr 

pomb se je nanašala na korekcije In dopolnitve vflav» j 
denega koridorja AC. V javni razpravi so bile oo 
alternativne pobude o prestavitvi trase v z h ° an u pos1 ^ 
v odgovorih pojasnjeni tudi razlogi za njihovo 
Uspešno pa so bili rešeni številni problemi, lz 

potrebno izpostaviti naslednje: 
- Potek trase v pobočju nad Bizovikom: 
Problem je bil v mejah naravnih možnosti za 9^ 
z dodatnim odmikom trase za cca 30 m od na .(pj ^ 
rob, z vzpostavitvijo cca visokega zemeljskega 
proti naselju In z nadkritjem trase na o b m J." aC i j a5® 
usek dosegel največjo višino, uspešna rekulti* 
bila vprašljiva. 
- Potek trase mimo Psihiatrične klinike na—id® J 
Rešitev priključka »Zaloška« je bila izboljšal 
tako da se jeJrasa v prostoru umaknila od bc 
50 na 150 m. Z odmikom In protihrupnim 
s posebno vrsto protihrupnega asfalta je Dl. 0|jf®. ^ 
normativno dovoljena hrupna obremenitev , tl|0 j 
onesnaženja zraka. Dodatno sta bili Pre^t 
s prestavitvijo trase AC v tem območju za 301 , 
vzhodu, vendar se je Izkazalo, da zahteva ne pregi{J 
ena Izmed njih pa poseže v rezervat daljnovod®' ^ j, 
bila tudi možnost nadkritja tega dela AC V? ta^M 
(pokriti ukop). Za Psihiatrično kliniko pa A 
niso predstavljali zadovoljive rešitve. Na zakjlj' pr 
je bilo med pristolniml ministrstvi in vodstv > 

poročevalec, it. 
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i i itr|,nn i8n'eno' kasneje pa s predstavniki mesta in občin 
m«2a se P°'e9 zaščitnih ukrpeov, določenih ob upošte- godnih standardov, ki jih je ponujal lokacijski 

Preselitev, to je izgradnjo dveh novih hospital- 
m Ko loi,, h v skupni vrednosti do 4,3 mio USD na ustrez- 
nim c |o znotraj območja bolnišnice, v smeri proti Fu- jii acilo znotraj območja 

rt S'd
elkrižl«a »Tomačevo«: 

'fC^?ditve severne obvoa "cesti    OT¥0,,,«» obvozne ceste v smeri proti Šmar- 
SadnK °b uP°števaniu Predvidenega podaljška črnu- od obvoznice, je bila 

treh variantah, in sicer 
%or,!°8 in servisne ceste južno 

!« Wov|fn eriena zasnova križišča v 
^ % »t de,e'jico, z diamantom in z rondojem. Rešitev 
* '»tajJ^aSevo« je bila izboljšana (prej deteljica), saj je 
'' Presit °' da varianta z rondojem predstavlja najugod- it" ki?""' 

%2kPrikliuCka »Zasavska«: 
li' Umi,u "«>savska«, ki je bil načrtovan kot poldeteljica je 
fi'^vllii k 8 P0'01"1 priključkom v obliki diamanta, ki 
^ S«ora lr,..?,jSo rešitev predvsem z vidika racionalne rabe 
f'T'tovn ma Prihranka zemljišč. 1«nt|ait°?pt.,rnaln°sti rešitev vzhodne avtoceste od Malene 
tftoobrn in dela severne obvozne ceste od Tomačevega Ljubljani je bila tako sprejeta na skupščinah 
Hftojjn, SJfjn Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Moste-Polje in 
% glc'Rudnik, na skupščini mesta Ljubljane ter na 

"bfiin i?*® odločitev ne prejudicira poteka avtoceste n° Domžale, ni pa možno izvesti avtoceste po 

'•i i 

varianti »Dolska«, katere predlagatelji so sami ugotovili, da ni 
ustrezna ter odstopili od zahteve po njeni primerjavi z drugimi 
variantami. 

DARS d. d. kot pooblaščeni investitor avtocest v Republiki 
Sloveniji je v skladu s terminskim planom predhodnih del in 
v skladu z uredbo o oddaji del, ki se financirajo iz proračuna 
RS izvedel javni razpis za izbiro izvajalca za odkupe zemljišč. 
Po opravljenem izboru je bila sklenjena pogodba z izvajal- 
cem, v kateri je natančno opredeljen pričetek del, ki je pogo- 
jen s sprejetjem uredbe o lokacijskem načrtu za vzhodno 
avtocesto in del severne obvozne ceste. Izpolnitev navede- 
nega pogoja predstavlja namreč pravno podlago za sklepanje 
kupoprodajnih pogodb v smislu zakona o razlastitvi in prisil- 
nem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini. Zaradi krat- 
kega časovnega razdobja, ki je na voljo za izdajo enotnega 
dovoljenja za graditev, ko je potrebno predložiti dokazilo 
o razpolaganju z zemljščem, investitor vodi postopke vzpo- 
redno. Vzporednost postopkov pa ne pomeni protipravnosti, 
saj investitor zemljišča ne odkupuje, temveč opravlja priprav- 
ljalna dela za pričetek odkupov (preverjanje podatkov v zem- 
ljiški knjigi, o postopkih denacionalizacije, pogovor z lastniki 
objektov, ki so predvideni za rušitev ipd.). Pripravljalna dela 
so se izvajala izključno s soglasjem oziroma pristankom last- 
nikov zemljišč, ki so izvajanje teh del dovolili, nekateri pa so 
nepremičnine celo želeli prodati. 
V obravnavanem primeru niso bile izvršene nikakršne aktiv- 
nosti, ki bi bile v nasprotju z veljavno zakonodajo. 

93 poročevalec, št. pf 

13 



Predlog Vlade Republike Slovenije, da državni zbor prične postopek in sprejme 
obvezno razlago 1. odstavka 72. člena zakona o denacionalizaciji   

Na podlagi prvega odstavka 208. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/93) vlaga 
vlada Republike Slovenije predlog, da Državni zbor Republike 
Slovenije prične postopek in sprejme 

OBVEZNO RAZLAGO PRVEGA ODSTAVKA 72. ČLENA 
ZAKONA O DENACIONALIZACIJI 

»Višina odškodnine po 72. členu zakona o denacionalizaciji 
(Uradni list RS, št. 27/91-1 in 31/93) se ugotovi tako, da se ob 
podržavljenju premoženja izplačana odškodnina primerja 
s takratnimi cenami takega premoženja. Višina odškodnine 
se ugotavlja po uradni dolžnosti, prav tako se po uradni 
dolžnosti vračuna celotno dana odškodnine, če je ta prese- 
gla 30 odstotkov vrednosti podržavljenega premoženja. 
Vrnjena odškodnina pripada zavezancu za vrnitev premože- 
nja, nadomestnega premoženja oziroma za izplačilo 
odškodnine za premoženje, ki ga ni mogoče vrniti v naravi.« 

Obrazložitev: 

V prvem odstavku 72. člena zakona o denacionalizaciji je 
določeno: »Odškodnine, dane na podlagi predpisov iz 3. in 4. 
člena tega zakona, ter odškodnine, dane za premoženje, ki je 
bilo podržavljeno na način, določen v 5. členu tega zakona, se 
pri odločanju o denacionalizaciji po tem zakonu ne upošte- 
vajo, razen če so presegle 30 odstotkov vrednosti podržavlje- 
nega premoženja.« 

To določbo pa si različni organi različno razlagajo, kar se je 
izkazalo tudi v več kot dveletnem izvajanju zakona o denaci- 
onalizaciji. Različne občine so ubrale različno prakso in tako 
ni enotnega obračunavanja teh odškodnin, kar pomeni, da so 
stranke v neenakem pravnem položaju. Večina občin ugotovi 
višino izplačane odškodnine tako, da takratno vrednost 
poveča s količnikom dolarskih cen po Odredbi o koeficientu 
povečanja dolarskih cen nacionaliziranega premoženja 
(Uradni list RS, št. 24/92). Ta odredba je izdana na podlagi 
petega odstavka 44. člena ZDEN, njena uporaba pa predvi- 
dena le za ugotavljanje denarne vrednosti podjetij v času 
podržavljenja, po 26. členu navodila o merilih za ocenjevanje 
vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij ozi- 
roma premoženja (Uradni list RS, št. 23/92) pa tudi za premič- 
nine. Nikakor pa uporaba te odredbe ni predvidena za izračun 
višine odškodnine, ki je bila sedanjim denacionalizacijskim 
upravičencem priznana ob podržavljenju njihovega premože- 
nja. Za izračun te odškodnine tudi ni predviden noben podza- 
konski predpis, ker je bilo že ob nastajanju teh določb 
mišljeno, da naj bi se višina dodeljene odškodnine ugotovila 
s primerjavo s takratnimi cenami podržavljenega premoženja. 

poročevalec, št. 

Ker zlasti nekatere občine vztrajajo pri svojem nač ^ ^ 
navanja odškodnine, pristojna ministrstva parneo 
način v nasprotju s prvim odstavkom 72. člena zalw ^ ^ 
cionalizaciji, nastaja vedno večji problem, ki pa wjn 
dico počasnejše izvajanje zakona o denacionaliza ' ^ ■ 
voljo po eni strani denacionalizacijskih uPr® -jj-«* 
drugi strani pa podjetij, zadrug in drugih, ki so ,e 0[)ro,„-,vj 
izplačevali, sedaj pa bi morali vrniti še podržavljen ^iii s 
nje v celoti, denacionalizacijski upravičenci pa1)10 

celotno odškodnino. 
Gre namreč za to, da je izračun odškodnin P'®1*0 

količnikov za denacionalizacijske upravičence bi- n0Dei»™a| 
nejši, saj na tak način ugotovljena odškodnina ^ 
primeru ne dosega 30%, medtem ko primerjav® ^ ^ 
odškodnin s takratnimi cenami kaže na to, da so ° ^ 
nine izplačane v višini 65 pa tudi preko 100% taKra 

sti podržavljenega premoženja. 

ibrsf 

V postopku pred Vrhovnim sodiščem RS j® r0|(Os"4 

upravnih sporov, ni še nobeden rešen, tako tu~L»E0dnin*- 
prakse ni mogoče poenotiti načina izračuna oos ^ 

"Zato je treba za obvezno razlago doseči en9t"C?J zak0"8 

določbe, kot je bila mišljena ob samem spreje1" ^ 
-.Za izračunavanje sedanje vrednosti te odškodni^ ^ 

o denacionalizaciji ni predviden noben podz^ko ,.,h 
kot je to določeno za ugotavljanje vrednosti . 
Ijišč, podjetij itd. (44. člen ZDEN) temveč iz -»a ^o'0' 
izhaja, da je treba višino izplačane odškoon 
glede na »vrednost podržavljenega premoženja" \ 

j£|(00f % 
.To pomeni,'da je ob podržavljenju izplačano^, ki 
treba primerjati z vrednostjo takratnega j J) 
mogoče ugotoviti glede na takratne cene. P" Pi1s 

"'I8 ,-iivP^ S 
mij'fiL. ijKrt' *ii j 

po bilancah ali drugih evidencah, pri kmeti, 
gozdovih je to glede na takratno vrednost zei 
ipd. Če izplačana odškodnina dosega več k 
vrednosti podržavljenega premoženja, se ta u^g'c|ji. 
čanju premoženja po zakonu o denacionai jti up % 
pomeni, da mora to vrednost odškodnine u9° nj otiL 
organ po uradni dolžnosti, prav tako mora uP^ .r0tis'. !|H: organ po uradni dolžnosti, prav tako mora uc Q$w, n 
uradni dolžnosti odrediti njeno vračilo. Vračilo % 
ki je po zakonu o denacionalizaciji oziroma p° ° pr^aJI?1' 
7awo7anor 79 ura^ilrt nromnionio naHomfiStn«« . zavezanec za vračilo premoženja, nadomesi"°»"j' |<i„-, 
oziroma izplačilo odškodnine, na primer SK ,u\ti" 
zemljišč in gozdov RS, Slovenski odškodninsK ^ ^ 

S predlagano obvezno razlago bi torej poenoti1' ^ 
in izvajanje prvega odstavka 72. člena zakona 
zaciji. 
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počilo 
i jisije za poslovnik o obravnavi razlage - priprave odgovora na vprašanje ali je 
L°,n° vlagati amandmaje v postopku obvezne razlage zakona 208. do 212. člena 
JR^nika DZ   

' Poslovnik je na 29. seji, dne 1. 6.1994 obravnavaja 
5 2a.raz'ago postopka obvezne razlage zakona, ki je 
' "'lieva • ' 212. členu poslovnika državnega zbora (v ' WnJU: poslovnika). V zahtevi, ki jo je predložil komisjji 
'stjviin državnega zbora mag. Herman Rigelnik, je 
* \Ln°0

vPrašanje, ali je možno vlagati amandmaje v tem 
'%icau Predsednik v zahtevi pojasnjuje, da je skupina 

1,1 'stavi;aoiV'ož"a amandma k predlogu obvezne razlage 1. 
i «'• člena zakona o političnem združevanju. 

'ifli i. 
so soglasno (13 ZA, O PROTI) sprejeli na- 

razlago 

SBfiLOT—* obvezne razlage zakona ni možno '"■andmajev. 

Obrazložitev 

jJ zakona je institut, ki je pridržan zakonodaj- 
- državnemu zboru. Razlaga mora biti 

S N|0 n
odrr|erjena in omejena le na povsem konkretno 

' MŠj ri
e*e zakonske določbe. Namen instituta namreč ne 

pred|agatelj sprejema obvezne razlage predla- 
j C^elle?a širšega kompleksa razmerij med določ- 
'Weđ

1
ra2ličnimi zakoni, kar bi pomenilo kompleksno 

' Silnih določb ali celo zakonov, ter s tem izražanje 
*%'■ zadeva širšo politiko izvrševanja predpisov. 
1 jfJicer še P°seb6i ne more imeti funkcije nadomeš- 
5 triefrib'rn0rcla upravičene težnje po ustrezni dopolnitvi ali 
4 ■iak doloćene norme ali celo osnovne koncepcije j Witvan?na' kar ie možno doseči le s spremembami in 
i r!k zakona-' Namen obvezne razlage zakona je 

!?'a*ha .ezno razložiti določbo zakona, ki je v praksi * So p ®lai°če se razlagalne rezultate. Ta institut pomeni 
J W prihaja v poštev le v skrajnem primeru, ko se 

ena zakonska norma ni izvedljiva brez pojas- 

s 
J &0ston°L.°'a Postopek obvezne razlage zakona kot pose- 
iNikaiJS. zakonodajnega postopka (208. do 212. člena 

'a*ne *av$;zbor sprejema obvezno razlago zakona 

le9a smisla. 

S 

1,1 Postopku in sicer: 
:! 

ali ne. 
fa^i K aTj" državni zbor odloči ali predlog obvezne razlage 

taNife8' 
6 razia razPrav'ia 'n glasuje o končnem besedilu 
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tJi« pot Slanci državnega zbora odločijo: 
'it {a na no določen člen zaradi pomenske nejasnosti 
\ asProtujoče si razlage) pojasniti z obvezno razlago 
I hi 

Sg^rneje, zaradi velike pomenske nejasnosti, zavr- 
a j? 2a obvezno razlago in začeti s spremembo pred- 

>*«ipisano iz mnenja in dodatnega mnenja sekretariata lri Dravnft 7aHftufl HrJaunflna zhnra k nrpdlnnu za snre- 

- ali predlog besedila obvezne razlage zakona ustreza ciljem 
in temeljnim načelom zakona. 

Potem, ko so se poslanci odločili, da bodo sprejeli predlog, da 
je potrebno k določenemu členu zakona sprejeti obvezno 
razlago, ocenijo primernost predloženega predloga besedila 
obvezne, razlage. Pri ocenjevanju poslanci predvsem odlo- 
čajo, ali sprejmejo idejo, smer in vsebino predlagane obvezne 
razlage zakona ali ne. Pri tem jim je v pomoč mnenje sekreta- 
riata za zakonodajo in pravne zadeve, poročilo matičnega 
delovnega telesa ter mnenje vlade. Matično delovno telo pa 
lahko v poročilu predlaga poslancem, da sprejmejo k pred- 
logu besedila obvezne razlage dopolnjevalna in spreminje- 
valna stališča, ki morajo pomeniti konkretne spremembe 
predloga besedila. Stališča pa ne smejo vsebinsko dopolnje- 
vati ali spreminjati te ali druge zakonske določbe. O dopol- 
njevalnih in spreminjevalnih stališčih odločajo poslanci po 
postopku, ki ga določa poslovnik za glasovanje o amandmajih 
(četrti odstavek 190. člena, 192. in 193. člena poslovnika). 
Poslanci torej z odločitvijo, da bodo sprejeli obvezno razlago, 
tudi vsebinsko potrdilo predlog za sprejem obvezne razlage 
ali pa s stališčem, ki ga ob tem sprejmejo, jasno in nedvo- 
umno določijo vsebino obvezne razlage zakona. Če poslanci 
sprejmejo predlog za obvezno razlago zakona, sekretariat za 
zakonodajo in pravne zadeve pripravi končno besedilo 
obvezne razlage zakona. 

V drugi fazi poslanci razpravljajo in glasujejo o končnem 
besedilu obvezne razlage zakona, ki jo je pripravil sekretariat 
za zakonodajo in pravne zadeve. Poslanci lahko v razpravi le 
ocenjujejo, ali je končno besedilo pripravljeno v skladu 
s sprejetimi odločitvami v prvi fazi in izražajo svojo podporo 
oziroma nasprotujejo obvezni razlagi zakona. V tej fazi 
poslanci ne morejo več vlagati spreminjevalnih ali dopolnje- 
valnih stališč oziroma amandmajev k končnemu besedilu 
obvezne razlage. Drugačno stališče bi po mnenju komisije 
bilo v nasprotju z namenom instituta obvezne razlage zakona, 
v nasprotju s poslovnikom in bi pomenilo odstop od pravnega 
pomena razlaganja pravnih določb. Obvezna razlaga zakona 
je v poslovniku vmeščena v podpoglavje »Zakonodajni posto- 
pek«. Poleg rednega postopka sprejemanja zakona poslovnik 
v tem podpoglavju ureja še hitri postopek za sprejemanje 
zakona, ponovno odločanje o zakonu in postopek za obvezno 
razlago zakona. V rednem postopku, kot tudi pri hitrem 
postopku so izrecne določbe glede vlaganja amandmajev 
k predlogu zakona. Ponovno odločanje o zakonu kot tudi 
postopek obvezne razlage zakona pa ne poznata takih izrec- 
nih določb. Ker praksa pri ponovnem odločanju o zakonu 
(206. člen poslovnika) kot tudi pri obvezni razlagi zakona (212. 
člen poslovnika) ne pozna vlaganja amandmajev, pri prvem 
postopku pa je komisija možnosti »amandmiranja« tudi 
nasprotovala, je povsem pravilno stališče komisije, da 
poslanci ne morejo vlagati amandmajev pri drugi fazi obvezne 
razlage zakona. Dodaten razlog za takšno stališče je tudi 
v gramatikalni razlagi 211. člena, ki določa, da sekretariat za 
zakonodajo pripravi KONČNO besedilo obvezne razlage. 
»Končnost« pa tako v pravnem jeziku, kot tudi v splošnem 
jeziku pomeni nespremenjljivost. Ne nazadnje pa je v podporo 
takšni razlagi komisije tudi dejstvo, da pomeni obvezna 
razlaga zakona velik poseg v sprejeti zakon. Sprejeta in 
v uradnem listu objavljena obvezna razlaga ima isto pravno 
moč kakor zakonska določba, ki jo razlaga. Z njim tvori 
pomensko celoto. S sprejemom obvezne razlage določenega 
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člena zakona, ki velja za čas veljave zakona2, lahko zakonoda- 
jalec bistveno poseže v izvajanje pravic in dolžnosti subjek- 
tov, določenih v zakonu, in spremeni dosedanjo prakso 
sodišč oziroma upravnih organov3. 

Zato poslanci po razpravi z glasovanjem sprejmejo ali pa 
zavrnejo besedilo obvezne razlage. S tem, je končan posto- 
pek obvezne razlage zakona. 

2 Stališče je prepisano iz dodatnega mnenja sekretariata za zakono- 
dajo in pravne zadeve državnega zbora k predlogu za soreiem obvezne 

razlage določb zakona o igrah na srečo, zakona o davkih i ob«< 
**K0 

   _ . t i.0 stalil 
zakona o računovodstvu z dne 26. 11. 1993. Obenem I« la* 
tudi v Pravnem leksikonu Cankarjeve založbe, poje"1 

• razlaga«, str. 15, CZ, 1987. 

3 Po stališču dodatnega mnenja sekretariata za zakonodavcu 
zadeve državnega zbora k predlogu za sprejem obve1 0 H 
določb zakona o ir " * • -» -"»«<*' 
o računovodstvu z 
močne odločitve .          
postopkih ne morejo biti prizadete, čeprav obvezna razla9Lev 
veljave zakona, se pravi »ex-tunc«. Praksa se bo spremenil" 

igrah na srečo, zakona o davkih občanu ^ , 
z 26. 11. 1993, je razvidno, da poprej i:jrjc' (j 
v konkretnih upravnih, sodnih in ° s

ve|ja!l' 
"'"LleVlUC 

I 

VPRAŠANJA POSLANCEV 

Kako lahko v nekaterih monopolnih organizaci- 
jah izplačujejo celo 16. plačo? 

BRANE ERŽEN, poslanec SPS, je 6. januarja letos, ministr- 
stvo za finance vprašal poprosil, da pojasni razloge za 
neuspešno, neučinkovito in nedomišljeno politiko glede 
monopolov, kjer si v njih določene skupine zaposlenih, brez 
ekonomske upravičenosti in pravne utemeljenosti, delijo 13, 
14., 15. in 16. plačo. 

Znano je, da si nekateri monopolni segmenti gospodarstva, 
recimo v bankah In zavarovalnicah, financirajo iz sredstev 
proračuna, ki ga napaja denar davkoplačevalcev. In 
v posmeh slovenski vladi, davkoplačevalcem in poslancem, 
ki so pripravili in omogočili sanacijo bank, si vodstvene 
strukture in zaposleni v bankah dopustijo, da se naaradiio 
s 13. in 14. plačo. 

Ministrstvu za finance predlagamo, da sprejeme ustrezne 
ukrepe, da v bankah, ki so v sanaciji in so dobivale sredstva 
iz proračuna RS v ta namen ter so si izplačevale 13. in 14. 
plačo, ustavi dotok sredstev za namene sanacije. Neupravi- 
čeno je, da si takšne banke cinično delijo 13. in 14. plačo, ko 
so številni državljani brezposelni oz. delajo v podjetjih na 
robu stečaja in so često brez dohodkov, vendar pa morajo 
plačevati davke, iz katerih gre del sredstev za sanacijo in 
13. plače. 

Ministrstvo za finance mu odgovarja: 
Na osnovi izjave g. Janka Deželaka, direktorja Agencije za 
sanacijo bank in hranilnic potrjujemo, da v letu 1993 v bankah 
v sanaciji, to je LB d. d., Ljubljana in Kreditni banki Maribor ni 
bila izplačana ne 13. in ne 14. plača. 

Vprašanja o mejnih prehodih 

ZMAGO JELINČIČ, poslanec Slovenske nacionalne stranke, 
je na vlado in njeno finančno ministrstvo 16. decembra lani 
naslovil dve vprašanji in sicer se prvo vprašanje nanaša na 
prepoved odpiranja prostih carinskih prodajaln na Sežan- 
skem, drugo pa na prekategorizacijo mejnih prehodov Gor- 
jansko in Klaričl. 

V zvezi z vprašanjem g. Jelinčiča o prostih carinskih prodajal- 
nah na Sežanskem Vlada Republike Slovenije meni na- 
slednje: 

Proste carinske prodajalne se lahko odpirajo v skladu 
s postopkom, ki je predpisan s carinskim zakonom. Poleg 
tega je treba upoštevati tudi zakon o nadzoru državne meje. 
Prosilec mora tako pridobiti dovoljenje Ministrstva za notra- 
nje zadeve in pristojnega carinskega organa. Če zahtevku 
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prosilca pristojni upravni organ ne "ugodi, ima Pr Jji ii 
vico do pritožbe in nenazadnje tudi pravico 510« 
upravnega spora pred Vrhovnim sodiščem R0Pu„s|ih $ 
nije. Takšen postopek velja za odpiranje vseh Pro 't 
skih prodajaln, ne glede na to, kje se nahajajo. ^ ^ 

. V zvezi s problematiko odpi 
na mejnih prehodih, odprtih za maiooDmejin r- sksi>' 
razpravljala na seji 7. maja 1992 in sprejela skiep6' ^4 

-..ne podpira odpiranja prr~A" ■--■ ■■ j«iain jiw 
mejnih mejnih prehodih 

{QQ*i '' 
odpiranja prostih carins^.^i/lf j*r, 
prtih za maloobmejni * 

(jravijaiu na suji /. maja 1992 in sprejela sklep ' ^ 
podpira odpiranja prostih carinskih proda)3'" e jj* 

...rijnih mejnih prehodih. Pravna podlaga, iz kaf® »0ni,N* H 
izhajala, je 226. člen carinskega zakona, ki t 
mogoče odpirati proste carinske prodajalne. K°''p 
cije so predvidene: javna letališča, luke in Prjs,a"rjne ,r 

za mednarodni promet, cestni mejni prehodi, ma_|a f ij 
tična središča, kjer je organizirana carinska kon itrola 

na k# 
V zakonskem tekstu ni natančno opreu«"i-' ncKe i1' h"1 

cestnih mejnih prehodih je mogoče proste cBy 
jalne odpirati. Možni sta dve interpretaciji: j J* 

jH It« H 
1. te prodajalne je mogoče odpirati na vseh ces> JI, 

prehodih ter ^ ^ 

2. prodajalne je mogoče odpirati na tistih C®S'["V S 
prehodih, ki so odprti za mednarodni Pr°m 1 3 
velja za letališča, luke ter pristanišča. u J1* 

Vlada se je odločila, da podpre slednjo interpr«'8 i\ 
pa je izhajala iz naslednjih razlogov oz. dejstev- » 

1. tuja carinska zakonodaja, kateri želimo P'." kit, 
vensko, ne dovoljuje odpiranja prostih carins* 
na cestnjh mejnih prehodih: S 

mednarodna pravila in priporočila Sveta za C"'B p80'af S 
lovanje, katerega članica je tudi Slovenija' "ki 
opredeljujejo do tega vprašanja; Slovenija 
priporočilo Sveta z aktom o notifikaciji n3„,kjti Pv.t u® 
konvencij UNESCO, mednarodnih večstran 3 
o zračnem prometu, konvencij mednarodna ^ij tj 
dela, konvencij mednarodne pomorske' l Jo 
carinskih konvencij in nekaterih drugih mefl.",a3lsf' 
stranskih pogodb (Uradni list RS - MP, St. 
v svoj pravni red; 

3. samo na ;meji z Italijo in Avstrijo je trenuta^a$^cl1 !*a 
maloobmejnih mejnih prehodov, na meji 8 !/fl 
niso dokončno določeni, računamo lahko, v50h'% 
20. Odpiranje prostih carinskih prodajaln na 
nih prehodih bi zahtevalo dodatne kadrovs ,-raf. Ne' mejnih služb, dodatne prostorske zahteve, 
treba upoštevati tudi, da se lahko proste ca \«»j ^ 
jalne odprejo praviloma le na prostoru H? & 
trolnima točkama sosednjih držav. V naspr° zgrf"'e 
je treba od mejnega prehoda do prodajalne ^ p 
dor, ki onemogoča iznos blaga iz proste ca 
jalne mimo vstopne carinske kontrole; 
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i1 soserf16'"' me'ni Pohodi so bili odprti v dogovoru *je3° državo zaradi olajšanja prehajanja državne 
Pfodaiai 'nemu Prebivalstvu; odpiranje prostih carinskih 
Imenom 03 t6h meinih Pohodih pa ni v skladu s tem 

■.» »!!i 
, prostih carinskih prodajaln na Goriškem 

' ijaj0 na ,u^ari,i' da so proste carinske prodajalne, ki se 1 ■ wh maloobmejnih prehodih, bile odprte pred 
Wn7'^ 'e v,ada sprejela prej omenjene sklepe. Le-ti meti retroaktivnega učinka. 

;1ln|iw v Vladl Republike Slovenije je odgovor pripra- •tvo za finance. 

8žni • llr|i mobiliziranci v nemško vojsko L P^erne odškodnine __ 

fcNARČIČ. poslanec SNS, je 22. 2. 1994, vložil 
<f ^,kll0T|!4anlo v zvezi s pravicami slovenskih držav- 
'* '"nem*ir med dru9° svetovno vojno prisilno mobilizi- 

' 'idSknS v°isko- Zahteval je, naj se jim prizna kapitali- 
ali ln delovna doba za čas, ko so bili v nem- 

ii1 %| . * "ietništvu, da se rente invalidov izenačijo 
" ^lih rili . Pr®iemajo državljani drugih, od Nemčije 
1 "o eari * ' (nPr- Luksemburg, del Belgije) in da dobijo $ ,a°«čanje. 

T'J na 
r,ila

6t'enim poslanskim vprašanjem dajemo nasled- 

IfJ Sdianj 
ki 9a 'e Pr'Pravila vladna komisija za 

K^jel n kocle' je Državni zbor na seji dne 9. februarja .. sklepe, ki se nanašajo na položaj in 
Irancev v nemško vojsko: 

.„i8 'k® Slovenije naj Državnemu zboru do mar- 
«k'0Pokf>re-C"0*' ustrezne spremembe in dopolnitve 

" °Hili2ir nskem in invalidskem zavarovanju tako, da "v p0/
anc6m v nemško vojsko v obdobju 1941-1945, 

n fe s'užbi /o'ns'<0 d°k° ćas, ki so ga prebili v nemški 
1 tah ■ ' nemški vojski in v vojnem ujetništvu, 

rf^ivo 'h 'n na bolnišničnem zdravljenju za 
?> ^ s« Vlada Republike Slovenije naj prouči mož- U Jiij n '"obilizirancem v nemško vojsko vštel čas po 
Nr^ Lj ke vojske, ujetništva oziroma čas po vrnitvi 

ki jjm s? 9.a prebili na obveznem služenju v JLA, kot 
9o{en 

n' b'l vštet v zavarovalno dobo, ker jim je bila 
zaposlitev, šolanje ali študij. 

>a p^''ke Slovenije naj "do marčevske seje Držav- 
ni ij 'ako, rtP?vi spremembe in dopolnitve veljavne zako- 
" idi D 

bodo prisilno mobilizianim v nemško vojsko, 
"ada nane Pravic' ki i'h uživajo ostali invalidi. Ob j4 "i Nem/;Upo^teva že priznane invalidnine v Zvezni 

"Uv-' " • 
a pr|n . Slpvenije naj do marčevske seje Držav- 
ni Jako, đ^ravi spremembe in dopolnitve veljavne zako- 
ni vojs* °°do družinski člani umrlih mobilizirancev 
™ us ,,° uživali enake pravice iz pokojninskega in 
ij^ev Q^ar°vanja, kot jih uživajo ostale kategorije 

lobiva tem se upoštevajo prejemki, ki jih upravi- 
^ ^ a'° iz Zvezne Republike Nemčije. 

ftSubiik* Slovenije naj prouči možnost sprememb 
ir 

ak?na o zdravstvenem zavarovanju tako, da 
»a v ' V nem®ko vojsko uživali enake pravice iz jI varstva kot jih uživajo druge kategorije žrtev 'i VSa ^ Vii® ' 

i» Dr - Slovenije naj Državnemu zboru do marč- 
CV°ia5kihd'oži us,rezne spremembe in dopolnitve 
V° v „k Hvalidih tako, da bo mobilizirancem v nem- ^Dra* °bju 1941-1945 priznan status vojaških 

anie statusa mobilizirancev - vojaških invali- 

dov - v nemško vojsko v obdobju 1941-1945 naj Vlada 
Republike Slovenije dokončno uredi z meddržavnim sporazu- 
mom med Republiko Slovenijo in Zvezno Republiko Nemčijo. 

• Vlada Republike Slovenije naj do prve obravnave predlo- 
gov zakonov s področja varstva vojnih invalidov, vojnih vete- 
ranov in žrtev vojnega nasilja predloži Državnemu zboru pri- 
merjalne podatke o pravnem in družbenem statusu nasilno 
mobiliziranih v nemško vojsko v Avstriji, Zvezni Republiki 
Nemčiji, Italiji, Luxemburbu, Španiji, Franciji, na Češkem in 
Poljskem in vrstah in obsegu njihovih pravic in pogojih za 
pridobitev le-teh. 

• Vlada Republike Slovenije naj ob urejanju statusa mobilizi- 
rancev v nemško vojsko 1941-1945 prouči in uredi tudi status 
mobilizirancev v madžarsko vojsko in italijansko vojsko. 

• Vlada Republike Slovenije naj začne in izpelje postopek za 
sklenitev pogodbe o pravicah mobilizirancev po istih pogojih 
po kakršnih je Zvezna Republika Nemčija sklenila takšno 
pogodbo z Republiko Francijo. 

2. Menimo, da so v navedenih sklepih obsežene vse zahteve, 
ki jih je poslanec navedel v svojem poslanskem vprašanju. 
Večina teh zahtev pa bo dokončno razrešena v sklepu predlo- 
gov zakonov, ki jih bo obravnaval in jih sprejel Državni zbor 
Republike Slovenije. 

Vprašanja ob dokapitalizaciji podjetij s sredstvi 
delavcev 

METKA KRANER-LUKAČ, poslanka SLS, je na seji DZ 26.1. 
1994, vložila naslednje vprašanje: »Nekatera slovenska 
podjetja so se pred uveljavitvijo Zakona o lastninskem preo- 
blikovanju podjetij preoblikovala o delniške družbe 
v mešani lasti in se v ta namen dokapitalizlrala s sredstvi 
delavcev. Za tak korak so se v podjetjih zaposleni zavestno 
odločili. Sredstva za dokapitalizacijo so zbirali tako, da jim 
Je podjetje skozi daljše obdobje zadrževalo del plače ter 
trinajsto plačo, torej plačo Iz dobička. Zadržane zneske je 
tudi ustrezno obrestovalo, ob preoblikovanju pa je za te 
zneske Izdalo delnice družbe. Od teh zneskov so bili odve- 
deni davki in prispevki prav tako kot od ostalega dela plač. 

ZPIZ je prispevke mirno kasiral, vendar teh zneskov ni 
pripravljen upoštevati pri Izračunu pokojninske osnove. 
Poskušal jih je vrniti podjetjem, vendar jih je SDK zavrnila in 
to utemeljevala tudi z dejstvom, da bi vračanje pomenilo 
Izpad dela prihodkov ZPIZ v letu 1993. 

ZPIZ je zato zaprosil za mnenje Ministrstvo za delo In Mini- 
strstvo za finance, organiziran je bil skupni sestanek (MD, 
MF, SDK, ZPIZ), na katerem je bilo izraženo stališče, da je 
zakonodajalec zavestno odločil, da se o takih primerih pla- 
čujejo davki in prispevki, ki ne štejejo v pokojninsko osnovo. 

Ker so stališča in mnenje resornih vladnih organov, usme- 
rila ZPIZ k ravnanju, ki je oškodovalo zavarovance, prosim 
pristojna ministrstva za odgovor na sledeči vprašanj 

1. Na kateri zakonski osnovi so bile dane take usmeritve 
ZPIZ-u? 

2. Kaj boste storili, da preprečite nepotrebne sodne spore 
med ZPIS-om in zavarovanci za vrnitev prispevkov, oz. za 
priznanje v pokojninsko osnovo? 

Prosim za podrobnejši pisni odgovor.« 

K navedenemu poslanskemu vprašanju daje ministrstvo M 
delo naslednja pojasnila: 

1) Po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ifc 
I. RS, št. 12/92, 5/94) se za izračun pokojninske osnove V2^ 
mejo plače oziroma osnove, od katerih so bili plačani 
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spevki. V 46. členu zakona je izrecno določeno, kateri pre- 
jemki se ne Štejejo za izračun pokojninske osnove in med 
njimi so primeroma navedene tudi delnice in obveznice, od 
katerih se, v skladu z določbo 229. člena navedenega zakona, 
tudi ne obračunavajo prispevki za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. 

Zakon o vrednostnih papirjih (Ur. I. SFRJ, št. 29/90) ureja 
pogoje, način izdaje in prenos delnic, obveznic, blagajniških 
zapisov, certifikatov in komercialnih zapisov. 

Po tem zakonu je delnica listina o lastnini sredstev, vloženih 
v podjetje oziroma organizacijo, ki lahko pridobiva dobiček. 
Imetnik delnice ima pravico do dela ustvarjenega dobička ter 
pravico do udeležbe pri upravljanju. 

Obveznice je pisna listina, s katero se izdajatelj (podjetja, 
banka in druga finančna organizacija, zavarovalna organiza- 
cija, družbenopolitična skupnost in druga pravna oseba) 
obvezuje, da bo prinosniku obveznice izplačal na obveznici 
naveden znesek. Imetnik ima pravico do udeležbe pri do- 
bičku. 

2) Zakon o izplačilu osebnih dohodkov, sredstev za nepo- 
sredno skupno porabo in sredstev za prehrano delavcev med 
delom (Ur. I. SFRJ, št. 37/90, v nadaljnjem besedilu Zakon 
o plačah) je ob upoštevanju indeksa obračunanega meseč- 
nega čistega osebnega dohodka na delavca, glede na pov- 
prečni mesečni osnovi dohodek na delavca, izplačan v gospo- 
darstvu republike, omogočil posebnosti, to je izdajanje inter- 
nih delnic in internih obveznic delavcem najmanj v višini 25% 
oziroma 50% povečanja mesečne akontacije čistih osebnih 
dohodkov na delavca glede na povprečni mesečni znesek 
osebnih dohodkov na delavca. Te delnice ali obveznice so se 
izdajale v breme nematerialnih stroškov. Tak način naj bi 
preprečil zniževanje plač. 

V Sloveniji pa je 7. čl. Ustavnega zakona za izvedbo ustavnega 
amandmaja XCVI. k Ustavi R Slovenije (Ur. I. RS, št. 37/90) 
vprašanje izdajanja internih delnic uredi drugače. Določil je, 
da se interne delnice in obveznice v RS izdajo v breme 
sredstev za osebne dohodke v višini čistega osebnega 
dohodka. Davki in prispevki iz osebnega dohodka, izplača- 
nega v obliki internih delnic, se obračunavajo ob izdaji le-teh, 
vplačajo pa najpozneje ob predložitvi zaključnega računa. 
Pravna oseba, ki izplača delavcem del osebnega dohodka 
v obliki inte.rnih delnic in ob zaključnem računu za leto 1990 
ugotovi nepokrito izgubo, krije to izgubo v breme trajnih virov 
sredstev z odpisom delniškega kapitala, oblikovnega na pod- 
lagi internih delnic, ob znižanju obveznosti za plačilo ustrez- 
nega dela prispevkov in davkov ter hkrati uskladi nominalno 
vrednost internih delnic s preostankom vrednosti tega delni- 
škega kapitala. 

Zakon o vrednostnih papirjih ne pozna pojma internih delnic 
in obveznic. Ta pojem je v naš pravni sistem prinesel Zakon 
o plačah, ne da bi podrobneje definiral njihovo vsebino ozi- 
roma značilnosti. 

Novela Zakona o prometu in razpolaganju z družbenim kapi- 
talom (Ur. I. SFRJ 46/90, v nadaljevanju. Zakon o družbenem 
kapitalu) je prinesla novost v postopkih preoblikovanju druž- 
bene lastnine t. j. možnost izdaje internih delnic v breme 
družbenega kapitala. 

Značilnosti teh internih delnic so: 

• popust, 
• ne smejo biti v prometu na trgu vrednostnih papirjev, 
• podjetje jih izda zaradi dokapitalizacije. 

Namen izdaje internih delnic po Zakonu o plačah je zavarova- 
nje akumulacije, izdaja internih delnic po Zakonu o družbe- 
nem kapitalu, pa je povezana s transformacijo družbene last- 
nine, saj se za vrednost popustov zmanjšuje vrednost družbe- 
nega premoženja. 

V praksi je prihajalo do tega, da so podjetja izdala zaposlenim 
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lMP'lri iz dobička interne delnice po Zakonu o družbene ^ ^ 
(popusti) z namenom lastninskega preoblikovan) ^ 
prikazala kot interne delnice po Zakonu o p'aCa • 

' vštevne v pokojninsko osnovo. 

S sprejetjem ustavnih amandmajev k ustavi SFRJ 
leta 1988 in sprejetjem predpisov v decembru 18®' „s| 
bila podjetjem dana možnost preoblikovanja <* 
nine v druge oblike lastnine. 

Skupščina RS je sprejela Deklaracijo o suve^fjjU jj 
Slovenije (Ur. I. RS, štev. 26/89), kjer je postavljen0 ^ 
zvezni zakoni, sprejeti po uveljavitvi deklaracu Le.tu 
območje RS le, če k njim da soglasje Skupščina 
je k navedenim predpisom dala soglasje 

V Slovenji je bil Zakon o lastninskem preoblikovani^ or 
ki omogoča prehod družbene lastnine v druge o 
in preprečuje razpad podjetij ter omejuje razpi 
nega premoženja, sprejet šele konec leta 199' 1 H. 
55/92). Ker pa se je proces preoblikovanja dru* Ajjfi . 
začel že pred tem, je Skupščina RS sprejela ^ ^ 
izvedbo ustavnega amandmaja XCVIk Ustavi H w ^ . 
I. RS, štev. 37/90), ki je določil, da se do uvei<>*' 0iJ ^ 
škega zakona o privatizaciji, obstoječa ""** 
zirajo kot podjetja v mešani lastnini, z izdajo L 
zakonu o družbenem kapitalu in zakonu o P° „J§evanK 

•s predhodnim soglasjem Agencije RS za posPJjjjveP 
strukturiranja gospodarstva in spodbujanje Pre ^ 

co t \ 
'Temelji za preoblikovanje družbene |as,nlf1® nliK«* r 

Ijeni v Zakonu o podjetjih, ki uvaja različne 9 ^8^ 
Sprememba lastnine v podjetjih pa je bila Pre „dietjs'uK 
nom o družbenem kapitalu. Po tem zakonu P , ,0 w" 
beni lastnini pridobivajo dodatni kapital z. _»je iz<" 
delnic oziroma s prodajo deleža podjetij. P?..L kIP9™tu 
niče na podlagi zakona o vrednostnih pap")"1' 
internih delriic ne pozna. 

Zamisli o klasični i 
in programa lastninjenja | 
začela odvijati na spontan način. Najpogc 

&S i(i 

rabi'1 

privatizaciji so propadle, n?^pri^ »sj 
linjenja pa ni bilo, tako da se i u5ir 

ipogos«« ki ■ 
njem vzporednih podjetij (by-pass podjeuj/'^ 
v najem podcenjena obratna sredstva i" °..m 
podjetja, na neuspešnem delu je bil i 
delavci pa so bili kot tehnološki viški upokojen^ "0(jj<t)p 
pri Zavodu za zaposlovanje. Tudi pri notrani (| 
prejšnji zakonodaji so se dogajale nepravi"1 |jSt(iii 
ravnanja se raziskujejo v postopkih revidiram 
preoblikovanja podjetij. jiit 

Za nakupe internih delnic se je lahko upoi 
ugotovljen po letnem obračunu, vendar pa ne^ 
raba nerazporejenega dobička za nakup in ® reje<i' 
roma obveznic ni mogoča, ker je nerazp0 

sestavni del družbenega kapitala. ^ 

3) Po ptališču, sprejetem na skupnih sestan1^^' V 
1993 in 21. 6. 1993, ki so se ga udeležili Pred 

stva za delo, družino in socialne zadeve. A^ 
finance, SDK in Zavoda, se v pokojninsko °°ift 
interne delnice po Zakonu o izplačilu oS0"(eds^\ 
sredstev za neposredno skupno porabo in 
hrano delavcev med delom, ker so bile delo1 

delavcev. Delnice, ki se razdelijo med deia , 
o lastninskem preoblikovanju podjetij, pa se^ 0tj^t 0 
izračunu po.kojninske osnove. Delavcem seia j0 trj jJJ 
pokojninske osnove upoštevajo le delnice, poK tj 
namesto dela plač, ki so jim šle po kolei (jruJlf5' Sr 

ilni pogodbi o zaposlitvi oziroma P° ,|j pl* ,*■ 
aktih o delitvi plač, in pod pogojem, da so^ldij 
individualni pogodbi o zaposlitvi oziroma p° ,|| fl 
aktih o delitvi plač, in pod pogojem, da so' g,» 
spevki. Del obračunanih plač, ki presega zn® 
cem pripadali skladno z osnovami in merili z vrtuj "'oi 
je delavcem izplačan v obliki delnic ali °\L?nSW° \ 
papirjev, se ne upošteva pri izračunu pokoj" ^ 

Pri tem je potrebno poudariti, da Izhajajo S' 
sti delnic in obveznic v pokojninsko osnovo „os \ 
so bile delnice oziroma obveznice obračunan y 
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irjljL 
ionat

za delitev plač. Osnove in merila za delitev plač pa 
'!'nih no 0Predeljena v nobenem predpisu in so tudi po ■jgo, ,PloSnih aktih posameznih organizacij praktično 
kliohii e' ®lede na to ni mogoče natančno opredeliti, °|i9 delnice izdane kot del plače, torej obračunane po 

"""> merilih za delitev plač, in kdaj ne. To povzroča pri 
■lan U Pokojninske osnove izjemne težave in možnosti pr.esoiania, kar za področje osebnih pravic, kot so 

. (jL ?' v navadi. Tako priznane delnice in obveznice 
friernn 1 osnovi bi omogočile v mnogih primerih neso- 

C;^,0HV'?oke Pokojnine, saj se tudi višina teh prejemkov i® Mavcem v relativno zelo visokih zneskih'. 

da interne delnice in obveznice, izdane po Zakonu 
A p."6"1.,kapitalu in po Zakonu o lastninskem preobliko- 
vana „J6'')' niso vštevne v pokojninsko osnovo. Ta dva 

predvidevata izdajo delnic zaradi lastnin- 
ij, ne pa kot izplačilo plač. Pri tem 

n-iihonT'u' ali so bi,i od zneska vrednostnih papirjev, 
lidsko PredPisih, plačani prispevki za pokojninsko in 

k avarovanje. Zavod je sicer mnenja, da bi v teh 
J »preveč« plačane prispevke zavarovancem 
1 >5r? °'5ra'i|nati pri naslednjih obračunih, vendar pa 
2 ^ in , v ,eh primerih iz že navedenih razlogov dru- 
1 Anicah L?n'e se postavlja le pri internih delnicah in 
ifVeiet so bile izdane po Zakonu o plačah, ki pa je bil !;dakf,~Pre<1 sedaj veljavnim zakonom o pokojninskem in m ^varovanju. 

J lidjljg® i® iz določbe 46. člena Zakona o pokojninskem in 
V !^urt

zavarovanju iasno razvidno, da delnice in obvez- 
I niih na to' na kakšen način so bile izdane in da so 
i taanjfi p,?čani prispevki za pokojninsko in invalidsko 
11^ n'S° vž,evne v pokojninsko osnovo. 

' hj9ln'ce 'n obveznic v pokojninsko osnovo bi pome- 
S JS»no višje pokojnine zavarovancev, ki so vred- 

Cnine n preie'i, v posameznih primerih bi bile take ll Povzročile tudi dolgoročno povečanje potrebnih 
I "•dlfiri(f Pokojninsko in invalidsko zavarovanje in s tem nuino tudi višjo prispevno stopnjo. 

:iicV2?fiun Pokojninske osnove velja le za delnice in 
K Apj.*1 So jih delavci prejeli namesto gotovinskega 
i' %v J®®. do katere so upravičeni po osnovah in merilih 

J,0dn®' ^i bili to primeri, ko podjetje delavcu obračuna 
in J3'8'3 vse davke in prispevke, ki se obračunavajo 

»S paD|
tT,u za neizplačani del plače v denarju izda vred- 

ni r He. S pravnega vidika naj bi šlo v teh primerih za 
It ji natn1, 1 te bi delavec dobil dosedanjo plačo v goto- 
rs ie hh n'° odkupil vrednostne papirje. Razlog za ta 
kSport-V.tem, da zaradi ekonomske krize niso imela 

niih„|e,'a dovolj sredstev za izplačilo tekočih plač in 0v del lahko izplačale na ta način. 

j ^ Poc"a9i zaključnega računa iz dobička za leto 1991 
t k «K n®razporejenega dobička za vse zaposlene interni 
i 0 'i do komercialnih zapisov. Po sklepu delavskega 
3 f; ob Preoblikovanju podjetja v delniško družbo t tr'H,.®1"'rajo v delnice. Vsi zaposleni so morali podpisati 

'lesnih 3,riniaio. V kolikor posameznik izjave ni podpisal, se Rk Po odločitvi direktorja razdelil drugim delavcem. 
8 jg 

Ka|o osamosvojitvi RS zaradi izgube tržišča celo leto 
jj .Jobiii vr^?em 70% Plače. Po zaključnem računu pa so vsi 

11 ,"Q1U,MlVUr« f** K,UWOM IUUI r1 ,UKV*... 
\ kri anie 'n prikazali kot del plače. V sklepu o izdaji t <*no navedeno, da so obveznice izdane namensko za 

in se ob preoblikovanju podjetja v delniško 
\| konvertirajo v delnice. 

podjetja odločala, da namenijo dobiček iz prete- 
kritje izgub, za plače zaposlenih za nakup delnic ob 

d -^likovanju podjetja, bo SDK ugotovila, ali gre za 
ene9a premoženja oziroma če so bila takSna izpla- 

V praksi je takih primerov malo. Praviloma so bile delnice in 
obveznice vedno izdane z namenom lastninskega preobliko- 
vanja podjetja, da se na ta način razdeli družbeno premože- 
nje. Večinoma pa so od njih plačani prispevki za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje. Tudi, če se skuša prikazati, da so 
delnice ali obveznice izdane iz sredstev za osebne dohodke, 
večinoma teh sredstev dejansko sploh ni bilo, temveč se 
prikazujejo le knjižno. 

Tako n. pr. podjetje, ki je zaradi izgub celo leto izplačeval 
delavcem nižje plače, prav gotovo ne more izkazati po zak- 
ljučnem računu velikega dobička. V takem primeru so bile 
delnice izdane v breme družbenega kapitala z namenom 
lastninjenja podjetja, ne pa iz sredstev za osebne dohodke, 
kot to prikazujejo. Tudi delnice, ki jih direktor podjetja lahko 
prenese na druge delavce, ne morejo imeti značaja plače. 

Po določbi drugega odstavka 229. člena zakona o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju, se od delnic in obveznic, ki 
niso deli plače, ne obračunajo prispevki. Pri tem prihaja do 
kolizije z zgoraj navedenimi predpisi, po katerih se v nekaterih 
primerih tudi od vrednostnih papirjev, ki niso opredeljeni kot 
del plače obračunavajo prispevki za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. V teh primerih imajo navedeni prispevki naravo 
kompenzacijskega davka, ki se obračunavajo zato, da takšna 
izplačila ne bi bila za izplačevalca ugodnejša od izplačil plač. 

Glede na številna vprašanja, ki se pojavljajo v zvezi z upošte- 
vanjem delnic in vrednostnih papirjev pri izračunu pokojnin- 
ske dobe, bi bilo potrebno to vprašanje urediti s spremem- 
bami in dopolnitvami zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. 

Ponovno vprašanje o tem, koliko je v Sloveniji 
»pravih« Slovencev 

IRENA OMAN, poslanka Samostojne poslanske skupine, je 
na 10. se|l državnega zbora vprašala kolikšen je koeficient 
tujcev na število domačega prebivalstva. Z odgovorom, ki jI 
ga je poslalo Ministrstvo za notranje zadeve, pa ni bila 
zadovoljna, zato ga je 27. septembra lani ponovila In dobila 
naslednji odgovor Istega ministrstva. 

Poslanka semostojne poslanske skupine Irena Oman, ki je na 
10. seji Državnega zbora postavila poslansko vprašanje 
o koeficientu tujcev na število domačega prebivalstva, 
z odgovorom, ki ga je posredovalo Ministrstvo za notranje 
zadeve, ni bila zadovoljna, zato ji ponovno odgovarjamo. 

Menimo, da je bil odgovor, kot je bil posredovan na zastav- 
ljeno vprašanje, točen, saj se je vprašanje nanašalo na tujce in 
domače prebivalce, ter lahko pomeni le razmerje tujcev do 
državljanov Slovenije. 

Podatki v prvem odgovoru so se nanašali na državljane Slove- 
nije. Če pa se vprašanje nanaša na Slovence po rodu, potem 
vam s podatki ne moremo ustreči, ker z njimi ne razpolagamo. 

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o evidenci 
nastavitve občanov in o registru prebivalstva (Ur. list RS, št. 
11/91) je bil podatek o nacionalnosti črtan iz evidence kot 
nepotreben. 

Iz podatkov statističnega letopisa Republike Slovenije za leto 
1992, kjer so zbrani podatki po narodnostni pripadnosti, v res- 
nici izhaja, da živi v Sloveniji 87,84% Slovencev. Pripomniti pa 
je treba, da se podatki nanašajo na leto 1991, zbrani pa so bili 
v letu 1990, ko je bil zadnji popis prebivalstva. 

Kako daleč so priprave za zakonsko ureditev 
benificirane delovne dobe? 

Dr. JUŽE PUČNIK, poslanec SDSS, je v imenu poslanske 
skupine SDSS zahteval, naj Ministrstvo za delo. družino in 
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socialne zadeve seznani Državni zbor Republike Slovenije 
o stanju priprav za vzpostavitev enotnega sistema beniflci- 
rane delovne dobe tako za gospodarske kot tudi za nego- 
spodarske dejavnosti. 

K navedenemu poslanskemu vprašanju dajemo naslednji od- 
govor. 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je pripravilo 
predlog zakona o štetju zavarovalne dobe s povečanjem, 
v katerem naj bi bila urejena vsa vprašanja štetja zavarovalne 
dobe s povećanjem in ki obsega tudi seznam vseh delovnih 
mest, na katerih se zavarovalna doba šteje s povečanjem. 
Trenutno je predlog zakona v predhodnem usklajevanju. 
Predvidoma bo predložen v obravnavo Vladi Republike Slove- 
nije 23. februarja 1994. 

Ponovno o zgradbi na Tomšičevi 5 (nekdanjem 
SK ZKS) 

MARJAN PODOBNIK, poslanec SLS, je že 24.11.1993 Vlado 
Republiko Slovenije vprašal: Vlado Republike Slovenije 
sprašujem, na osnovi katerih zakonov ali sklepov držav- 
nega zbora se je dogovorila za zamenjavo prostorov z Zdru- 
ženo listo socialnih demokratov, saj gre za očitno negiranje 
dosedanjih sklepov državnega zbora In manipuliranje z last- 
nino s spornim lastništvom. 

✓ 
Generalni sekretar vlade mu je odgovoril: 

Ponovno poudarjamo, da menjalna in darilna pogodba med 
Vlado Republike Slovenije in SDP Socialno demokratsko pre- 
novo Slovenije glede stavbe na Tomšičevi 5 temelji na Zakonu 
o obligacijskih razmerjih, ki je bil z ustavnim zakonom prevzet 
v slovenski pravni red in na 5. členu Zakona o Vladi Republike 
Slovenije. 

Vladi ni poznan noben sklep Državnega zbora, ki bi se nana- 
šal na navedeno vprašanje, zato se s komentarjem gospoda 
Podobnika v drugem delu vprašanja ne more strinjati. Glede 
spornosti lastništva poudarjamo, da je lastnina na stavbi 
v zemljiški knjigi pred sklenitvijo pogodbe bila vpisana na 
SDP, vpis v zemljiški knjigi pa se po veljavnem pravnem redu 
šteje za verodostojnega. Na osnovi sklenitve navedene 
pogodbe je bilanca premoženja Republike Slovenije pove- 
čana za 8 milijonov DEM. 

Vprašanja o tim. »izjemnih pokojninah« 

Marjan STANIČ, poslanec Samostojne poslanske skupine, 
je na 14. seji Državnega zbora, ki je potekala med 22. In 30. 
novembrom 1993, postavil naslednje poslansko vprašanje: 
»Kakšen le bil Dravni temelj, po kakšnem postopku In kateri 

organi s kakšnimi pristojnostmi ter na čigav Prec^l| 
odobrili 777 »izjemnih pokojnin« revolucionarjem n 

zaslužnim za izgradnjo socializma, kdo so njihov u ^ 
kolikšne so, v čigavo breme se izplačujejo in kas) «^ 
prenehale izplačevati in bo tako poravnan dolg slove 
naroda do teh ljudi?« 

Vlada Republike Slovenije odgovarja: 

1. Sedanjim uživalcem izjemnih pokojnin so bile te 
na podlagi različih predpisov in sicer: 

- zakona o pokojninskem zavarovanju (Uradni list ^ 
5t/57 in 52/57), . d„i. 
- temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju (u> 
SFRJ, št. 51/64), (lJrjji 
- zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovani" i 
list SRS, št. 54/72) in p# 
- zakona o izjemnem priznanju in odmeri starostn j ji 
nine osebam, ki imajo posebne zasluge (Uradni lisi 
18/74 in Uradni list RS, št. 14/90). 

2. O podeljevanju izjemnih pokojnin oziroma izjemnih ^ 
skih pokojnin sta v preteklosti odločala administrativ j 
sija Zveznega izvršnega sveta, kasneje pa Izvršni15 g,0ve^2 
čine SR Slovenje. Danes odloča Vlada Republike 
oziroma njena komisija za kadrovske in a<lfn . pot-k-. 

-zadeve. Odločitve so se v preteklosti sprejemale 
predloga upravnega organa, ki je bil pristojen za P°° J|j 
katerem je imela oseba posebne zasluge, predlog3 ° j>0rt 'to 

-politične organizacije ali predloga organizacije 
NOV Slovenije. Po veljavni ureditvi pa je upravičen1 P 
telj le pristojen republiški organ. 

•ti 
3. Del izjemne pokojnine, ki ustreza višini P0^sp|o- 
katere ima oseba s posebnimi zaslugami pravico po ^o 
predpisih, se izplačuje v breme Zavoda za P°, °s|<e v^' . 
invalidsko zavarovanje Slovenije. Razliko do dej31" pef ^ 
izjemne pokojnine pa je dolžan zagotavljati prorae 
blike Slovenije. S 

višini te"1,1 S 

z6fi 

4. Podatki o uživalcih izjemnih pokojnin ter o 
jemkov so razvidni iz priloženih tabel. 

Natančnejši podatki o zastavljenih vprašanjih ® ^ v«1 

v posebnem gradivu, ki je na voljo v Kadrovski s|u 

Republike Slovenije. 
yorff 

Za obravnavo na Vladi Republike Slovenije je 0°J,. 
pravila kadrovska služba Vlade Republike Slove" i 

STRUKTURA UPRAVIČENCEV, KI PREJEMAJO 
POKOJNINE 

u||| 
Prejemniki izjemnih pokojnin so to pravico Prid?tj{en P" 
lagi različnih naslovov. Spodnja tabela je sistemi 
teh naslovov. 

Is 
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Pravna podlaga Število upravičencev Odstotek 

ZPZ (Uradni list FLRJ, St. 51/57) 278 upravičencev 42,1% 

TZPZ (Uradni list SFRJ, St 51/64) 40 upravičencev 6,1% 

ZPIZ (Uradni list SRS, št. 54/72) 1 upravičenec 0.1% 

zakon o izjemnem 
priznanju in odmeri 
starostne pokojnine 
osebam, ki Imajo 
posebne zasluge 
(Uradni list SRS, St 
18/74 In Uradni list 
RS, St. 14/90 - prečl- 
Sč. besed.) 

pred II 7 upravičencev 1,1% 
NPS 41 110 upravičencev 16,7% 
med II 8 upravičencev 1,2% 
po II 2 upravičenca 0,3% 

kulturni delavci 6 upravičencev 0,9% 
znanstveni delavci 1 upravičenec 0,1% 

družinske 141 upravičencev 21,4% 

ostali 66 upravičencev 10% 

Skupaj 660 upravičencev 100% 

PRILOGA I 

lJlit 
JJ^ENDA; i. 
J »nI list FLRJ, št. 51/57): upokojenci po zakonu 
<l! W?,?n8kem zavarovanju iz leta 1957 
),!% adni list SFRJ' št- 51/64>: upokojenci po temeljnem rfSj? J!.0 Pokojninskem zavarovanju 
iztoki' dni list SRS' št- 5A,72): upokojenci po zakonu 
Id n?k®m in invalidskem zavarovanju 

'•Nn# c' P° zflkonu o izjemnem priznanju in odmeri sta- 
VgfiPokoinino osebam, ki imajo posebne zasluge (Uradni 

(ln^jjl8'■ St. 18/74 in Uradni list RS, št. 14/98 - prečiščeno 
#r 

izdati 

pred II: španski borci, predvojni komunisti ter udeleženci 
drugih zgodovinskih dogodkov in gibanj pred drugo svetovno 
vojno 
NPS: 41: nosilci partizanske spomenice 1941 
med II: ostali udeleženci narodnoosvobodilne vojne 
po II: povojni družbenopolitični delavci (najvišji predstavniki 
Socialistične Republike Slovenije, člani sveta federacije, člani 
sveta republike ipd.) 
družinske: prejemniki izjemnih družinskih pokojnin 
ostali: podatki o teh prejemkih niso popolni 

KI O VIŠINI IZJEMNIH POKOJNIN 

P' Čl'? Pokojnina za polno pokojninsko dobo je za mes 
"^er 1993 znašala 25.92Š.47 SIT, najvišja pokojnina 

mesec 
za 

isto obdobje pa je znašala 125.591,44 SIT (odmerjena od 
osnove, od katere se odmerjajo pokojnine, uveljavljene od 1/ 
4-1992 dalje). 
Višine izjemno priznanih in odmerjenih pokojnin so na- 
slednje: 

P 

St!'lernno priznana in odmerjena pokojnina v mesecu 
• u 1993 je znašala 5.786,98 SIT, najvišja pa 142.484,57 

Visina Izjemne pokojnine Število upravičencev 
do Izjemne pokojnine 

Odstotek upravičencev 
do Izjemne pokojnine 

nižje od 25.928.47 SIT 303 upravičenci 45,9% 
med 25.928,47 In 35.000,00 SIT 15 upravičencev 2,3% 
med 35.000,00 In45.000,00 SIT 67 upravičencev 10,1% 
med 45.000,00 In -55.000,00 SIT 19 upravičencev 2.9% 
med 55.000,00 In 65.000,00 SIT 155 upravičencev 23.5% 
med 65.000,00 In 75.000,00 SIT 48 upravičencev 7,3% 
med 75.000,00 In 85.000,00 SIT 11 upravičencev 1,7% 
med-85.000.00 In .95.000,00 SIT 12 upravičencev 1.8% 
med 95.000.00 In 105.000,00 SIT 7 upravičencev 1,1% 
med 105.000,00 In 115.000.00 SrT 13 upravičencev 1,9% 
med 115.000,00 In 125.591,44 SIT 6 upravičencev 0,9% 
vISje od 125.591,44 SIT 4 upravičenci 0,6% 
Skupaj 660 upravičencev 100,00% 

PRILOGA II 

V navedeno tabelo so zajeti tudi podatki o izjemnih družinskih 
pokojninah izplačanih v decembru 1993. 
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O prenehanju delovnega razmerja Daniela Malen- 
ška v državnem zboru 

MARJAN STANIČ, poslanec Samostojne poslanske sku- 
pine, je 17. 11. 1993 vodstvo državnega zbora vprašal: 
»Kako In zakaj je prenehalo delovno razmerje sekretarju 
Liberalne stranke g. Danlelu Malenšku v Državnem zboru 
RS In kakšen upravni akt državnega zbora je bil podlaga za 
njegovo upokojitev?« 

Odgovor mu je pripravil generalni sekretar državnega zbora: 

Predsednik Državnega zbora mag. Herman Rigelnik mi je 
poslal v odgovor vaše vprašanje, ki ste ga v zvezi s preneha- 
njem delovnega razmerja g. Danijela Malenška postavili na 14. 
seji Državnega zbora. Ker je poslansko vprašanje v skladu 
s prvim odstavkom 26. člena poslovnika Državnega zbora 
mogoče postaviti le Vladi ali ministru, vam ne morem odgovo- 
riti v formi odgovora na poslansko vprašanje. Seveda pa to ne 
more pomeniti, da bi ostali brez odgovora, zato vam v vašo 
informacijo pošiljam naslednja dejstva: 

1. Ker z volitvami decembra 1992 Liberalna stranka, katere 
sekretarje bil g. Malenšek, ni dobila nobenega mandata, g. 
Malenšek seveda ni več mogel opravljati tega dela naprej. 
Na tej osnovi je Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve (KVIAZ) dne 7. 1. 1993 razrešila g. Malen- 
ška kot sekretarja poslanske skupine Liberalne stranke. 

2. Ker g. Malenšku ni bilo mogoče zagotoviti drugega ustrez- 
nega dela (nekaj mesecev je ostal nerazporejen) in se je 
tudi sam zavedal, da je tak niegov status nevzdržen, smo 

skupaj ugotovili, da je prenehanje delovnega rasj*" ■ - • • -  -  v) s katerim mu bo še nek določen čas (6 mesecev) 
Ijena socialna varnost, lahko sprejemljiva rešitev 
sem mu dne 10. 2. 1993 izdal ustrezno odločbo. ^ 

3. KVIAZ in g. Anderlič v postopku, ki sem ga opisal v 9 ^ 
dveh točkah, nista v ničemer sodelovala. 0 Pre" ^ „ 
delovnega razmerja oz. upokojitvi g. Malenška F ^ 
začel razpravljati šele na prošnjo SPIZ, ki je p°s1'? {i 
šanje, ali spada g. Malenšek med osebe, upravic 
pokojnine po zakonu o poslancih. i 

V opisanem postopku nisem sodeloval kot nos" 
pooblastil, ampak kot predstojnik v smislu zakon®L[ne 
cih v državnih organih, ki je izdal odločbo o P° # ^ 
pravici delavca. Takšna odločba je podvržen®^ p 
Sodišča združenega dela, če delavec zoper njo 
tožbo. 

Dovolite mi, da ob zgoraj navedenih dejstvih p°venJ 
mnenje. Sam nisem v položaju, da bi smel soditi o si 
sti in zakonitosti dela KVIAZ ali SPIZ. Lahko pa re|fovnos'T"i 
v opisanem primeru bilo mogoče soditi o moji stro* 
zakonitosti dela le, če bi se g. Malenšek zoper iz°ar}°, gein i 
pritožil in bi Sodišče združenega dela odločilo o n' I'j|0 tr« 
že na seji KVIAZ povedal, da gre za primer, ki bi ga 

v zakonu predvideti kot enega tistih, ko se sm žaVn< 
delovno razmerje za določen čas, saj se bomo v ^ 

■zboru sicer še ukvarjali s podobnimi problemi- ° b5toi 
mojem mnenju gre za primer, za katerega reševanj0 

zakonski instrumentarij ni povsem ustrezen. 

V kolikor bi vam informacije, ki vam jih pošiljanvn® zapi 
vale, sem pripravljen podati dodatna pojasnila' I 
generalni sekretar Bogdan Biščak. 
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vp .^OVOR 

"8 ?irstva za delo, družino in socialne zadeve na DJao dr. JOŽETA PUČNIKA za proučitev mož- 
ffis^stanovitve vladinega urada za invalide 

S%t 
ai JP*0 za delo, družino in socialne zadeve je ponovno 

•»eni Pobudo dr- Jožeta Pučnika, da se pri Vladi Republike tj 'le ustanovi Urad za invalide. Glede na pristojnost, ki 
si4iiydo

ria Področju invalidskega varstva, je ministrstvo do 
ovr Zavzelo naslednje stališče: 

oS|i |)i|0 •y° za delo, družino in socialne zadeve se strinja, da 
Ilo'lIvaP • 0 na vsebino in obseg dejavnosti invalidskega 

*36 I?lseln° ustanoviti Urad za invalide. Na podlagi dolo- ' Cl0na zakona o Vladi, po katerem naše ministrstvo 

opravlja tudi naloge, ki se nanašajo na položaj in celovito 
družbeno zaščito invalidov, smo Ministrstvu za pravosodje 
posredovali pismeni predlog, da se v zakonu o organizaciji 
ministrstev opredeli Urad za invalide kot strokovna služba 
v sestavi našega ministrstva. Med najpomembnejšimi nalo- 
gami Urada naj bi bilo opravljanje zadev, ki se nanašajo na 
celovito izvajanje nacionalnega programa invalidskega var- 
stva v državnih organih, javnih službah ter institucijah civilne 
družbe. Urad za invalide pa bi med drugim opravljal tudi 
strokovne naloge za Vladno komisijo za invalidsko varstvo, ki 
kot posvetovalni organ Vlade razpravlja in daje mnenja o vseh 
pomembnejših nalogah, ki zadevajo življenje in delo invalidov 
v naši republiki. 

Vlada pa se je na predlog Republiških invalidskih organizacij 
odločila, da ustanovi Urad za invalide pri Vladi. Predvide- 
vamo, 'da bo novo ustanovljeni Urad za invalide pričel s svojim 
delom v mesecu maju letos. 

/ 
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