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V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije, sporočajo, da bodo pri obravnavi
predloga zakona na sejah delovnih teles in Državnega zbora
kot predlagatelji sodelovali spodaj podpisani poslanci.

Državni zbor
Republike Slovenije
Skupina poslancev

Obrazložitev hitrega postopka:
Razmere na področju ponudbe internetnih storitev so tako
kritične, da je ogrožen obstoj konkurence in s tem tudi ukinitev
delovanja trga na področju interneta. Preprečitev propada trga
na tem področju je po naši oceni izredna potreba države in je
na podlagi 201. člena poslovnika razlog za sprejem zakona
po hitrem postopku.

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije (Ur.l. št. 40/93 in 80/94) vlagajo spodaj
podpisani poslanci
- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O TELEKOMUNIKACIJAH
in ga pošiljajo v obravnavo in sprejem na podlagi tretjega
odstavka 174. člena poslovnika DZ.

PODPISI POSLANCEV
Mirko Zamernik, l.r.
Bogomir Špiletič, l.r.
Janez Janša, l.r.
Jožef Jerovšek, l.r.
Branko Kelemina, l.r.
Franc Čebulj, l.r.
Rudolf Petan, l.r.

Na podlagi 201. člena Poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije predlagajo, da predlog zakona Državni zbor
obravnava in sprejme po hitrem postopku ter na isti seji opravi
vse tri obravnave predloga zakona.
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Nedvomno je, da je Zakon o telekomunikacijah slab, kar se tiče
izpeljave, saj je poln nelogičnosti, meglenih definicij, dvoumnosti
in kot tak odprl za najrazličnejše interpretacije interesnih skupin.
Slabo je tudi to, da bistvene elemente, ki lahko zagotovijo učinkovito
liberalizacijo, prepusti podzakonskim aktom.

OCENA STANJA
Področje telekomunikacij (TK) v Sloveniji danes urejata Zakon o
telekomunikacijah (ZTel) z dne 28.5.1997 in "Uredba o načinu
opravljanja javnih telekomunikacijskih storitev govorne telefonije
in teleksa ter o upravljanju javnega telekomunikacijskega omrežja",
ki jo je 13.2.1998 izdala Vlada RS.
V strokovni javnosti pa kroži tudi osnutek "Pravilnika o pogojih za
izdajo dovoljenj za tržne telekomunikacijske storitve", ki je bil
poslan v obravnavo oktobra 1997, vendar še ni sprejet.
Vlada RS bi morala v začetku letošnjega leta predložiti Državnemu
zboru "Nacionalni program razvoja telekomunikacij", vendar je
ob javnem razpisu za njegovo izdelavo prišlo do nekaterih
nepravilnosti in revizijski postopek še poteka.

Kar se tiče vsebine je bilo dokaj jasno prikazano, da je zakon
škodljiv za razvoj Slovenije in da nas ne more peljati v Evropo. Po
koncu monopolnega obdobja ne bomo imeli diverzificirane
telekomunikacijske strukture z novimi servisi, ki bi nastala ob
delovanju tržnih sil in bi zato učinkovito in prožno pokrivala stvarne
potrebe. Namesto tega bomo imeli sistem, ki ga bodo
administrativno uokvirili tisti ljudje, ki so sestavljali ta zakon!!?

Ne samo, da obe listini nista dober pravni okvir za nadaljnji razvoj
telekomunikacij in informacijske družbe pri nas, temveč sta ovira
za ta proces.
Zakon o telekomunikacijah in "Uredba" poskušata čim dlje
vzdrževati današnje stanje z enim dominantnim operaterjem
telekomunikacij (Telekomom Slovenije) tudi po uradnem
prenehanju monopolnega položaja leta 2001 - in ne leta 2000, kot
se pogosto napačno govori.
Kar pa je še bolj zaskrbljujoče, pa so poskusi vlade, da pravno
zakoliči še monopol nad internetom.

CILJI IN NAMEN ZAKONA
Z dopolnitvijo zakona želimo obvarovati domačo konkurenco,
zlasti internetno, pred popolnim propadom v dveh letih pred
iztekom formalnega monopola. Telekom namreč izrablja svoj
monopolni položaj tudi za prevzemanje internetnega trga v Sloveniji
in po mnenju nekaterih ogroža tudi ARNES.
Poleg tega pa položaj Telekoma ni skladen z načeli tržnega
gospodarstva, saj ni logično, da se državni monopolist pojavlja
kot konkurent na prostem trgu.

Telekomunikacije so izmenjava signalov, medtem ko so multimediji
(večpredstavnost) računalniški podatki in informacije v
najrazličnejših oblikah ■ skratka vse, kar potuje po omrežjih, od
besedil do videov in zvoka.

S spremembo zakona želimo tudi popraviti nekatere opredelitve
pojmov, ki so neprimerne.

Tudi "Uredba" je brez dvoma potrebna bistvenih sprememb, da bi
bila v skladu z direktivami EU. Močno vprašljiva je tudi razdelitev
snovi med Zakonom in Uredbo, saj so bistveni elementi, ki usodno
krojijo bodočo konkurenco (in bi morali biti v Zakonu), zbrani v
"Uredbi". Le-ta pa je listina, ki jo sprejme Vlada in ne Državni zbor.

FINANČNE POSLEDICE
Zakon ne bo imel finančnih posledic za državni proračun.

omrežja, kjer lahko vsak uporabnik uporablja opremo, priključeno
na tako omrežno priključno točko, za komuniciranje z drugo
omrežno priključno točko; ta pojem ne vključuje storitev mobilne
govorne telefonije in storitev internetne telefonije.
14. Storitve javnih komunikacij so za javnost tržno zagotovljene
storitve komunikacij, ki temeljijo na paketni in vodovni komutaciji
v javnem telekomunikacijskem omrežju."

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
TELEKOMUNIKACIJAH (ZTel)
1. člen

Doda se šest novih odstavkov 2. člena, ki se glasijo:

Prvi, osmi In štirinajsti odstavekl 2. člena Zakona o
telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35-1948/97, RS 45-2437/
97, RS 13-540/98) se spremenijo, tako da se glasijo:

"40. Komunikacije so vsak prenos, oddajanje ali sprejemanje
podatkov, sporočil in informacij v kakršni koli večpredstavni
(multimedijski) obliki, kot so znaki, pisane besede, mirujoče in
gibljive slike ter zvok po telekomunikacijskem omrežju.
41. Storitve zaprtih komunikacij so storitve komunikacij v zaprtih
uporabniških sistemih, kjer se uporabljajo za opravljanje lastne
dejavnosti kot dopolnitev ali kot nadomestek storitev javnih
komunikacij.
. 42. Komunikacijsko omrežje je komunikacijska infrastruktura, ki

"1. Telekomunikacije so vsak prenos, oddajanje ali sprejemanje
signalov v kakršni koli obliki po žičnih, radijskih, optičnih ali drugih
elektromagnetnih sistemih."
8. Storitve govorne telefonije so zagotavljanje neposrednega
prenosa in komutacije govora v realnem času med omrežnimi
priključnimi točkami komutiranega javnega telekomunikacijskega
poročevalec, št. 65
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6. člen

omogoča prenos, oddajanje ali sprejemanje podatkov, sporočil in
informacij v kakršni koli večpredstavni (multimedijski) obliki med
določenimi omrežnimi priključnimi točkami.
43. Internet je svetovno javno komunikacijsko omrežje, ki temelji
na omrežnem protokoluTCP/IP in ni v lasti nobene države, podjetja
ali posameznika.
44. Internetne storitve so storitve javnih komunikacij v internetu.
45. Storitve internetne telefonije so tržno zagotovljene storitve
javnih komunikacij za izmenjavo govornih in faksirnih podatkov
med priključnimi točkami interneta v realnem času ali z
zakasnitvijo."

Spremeni se 1. odstavek 16. člena
"(1) Na podlagi dovoljenj se lahko, opravljajo telekomunikacijske
storitve:
- dajanja telekomunikacijskih vodov v zakup,
- kabelskih telekomunikacijskih sistemov,
- javnih telefonskih govorilnic,
- satelitskih zvez VSAT."
7. člen

2. člen

Spremeni se 1. odstavek 18. člena
"(1) Izvajalci telekomunikacijskih storitev in storitev javnih
komunikacij morajo v okviru uporabljenega telekomunikacijskega
in komunikacijskega sistema zagotavljati tajnost prenesenih
sporočil in samo njim znanih osebnih in neosebnih podatkov.
Uporabniki telekomunikacijskih storitev in storitev javnih
komunikacij imajo pravico uporabljati učinkovite in nezlomljive
kriptografske postopke za varovanje zasebnosti in tajnosti
podatkov in informacij pri prenosu, izmenjavi in hranjenju le-teh v
javnem komunikacijskem omrežju. Uporabniki imajo pravico
uporabljati kriptografske postopke brez stranskih vrat, skozi
katere bi lahko vstopali organi odkrivanja brez privoljenja
uporabnika. Uporabniki niso dolžni hraniti svojih skritih šifrirnih
ključev pri nobenem organu države.
Pravica do zasebnosti elektronskega pisma in priloženih datotek
je enaka splošni pravici do varstva tajnosti pisem in drugih občil iz
37. člena Ustave Republike Slovenije in splošni pravici do varstva
pravic zasebnosti in osebnostnih pravic iz 35. člena Ustave
Republike Slovenije."

Spremeni se 2. odstavek 3. člena
"(2) Z nacionalnim programom se določajo dolgoročni razvoj
telekomunikacijskega omrežja in storitev, komunikacijskega
omrežja in storitev, vlaganja v javno telekomunikacijsko omrežje
in uporaba ekonomsko upravičenih tehnologij za pokrivanje
podeželskih in manj razvitih območij z javnimi telekomunikacijskimi
storitvami."
3. člen
Spremeni se 1. odstavek 4. člena:
"(1) Storitve govorne telefonije in teleksa ter prenosa in oddajanja
programov Radiotelevizije Slovenija po prizemeljskih omrežjih in
prek satelitov so javne telekomunikacijske storitve, ki so dostopne
vsaki fizični ali pravni osebi na celotnem ozemlju države pod
enakimi pogoji. Pojem "javne telekomunikacijske storitve" ne
vključuje storitev mobilne govorne telefonije in storitev internetne
telefonije."

8. člen
Spremeni se 1. odstavek 19. člena

4. člen

"Izvajalcem telekomunikacijskih storitev je prepovedano:
- zavestno prenašati lažne ali zavajajoče signale v sili in nujnosti
ter signale za varnost ali identifikacijo,
- zadrževati ali prikrivati telekomunikacijska sporočila,
- namenoma sprejemati oziroma prenašati signale in sporočila,
ki jim niso namenjeni ali niso za splošen sprejem."

Spremeni se 1. odstavek 8. člena:
"(1) Izvajalci javnih telekomunikacijskih storitev imajo pravico:
- preverjati tehnične karakteristike telekomunikacijske opreme
uporabnikov in drugih izvajalcev na omrežnih priključnih točkah,
- začasno izključiti ali drugače omejiti uporabnika, če ta kljub
predhodnemu pisnemu opozorilu ne prilagodi telekomunikacijskih
signalov na omrežnih priključnih točkah predpisom, izdanim na
podlagi tega zakona, ali če ne izpolnjuje določb splošnih pogojev
iz 10. člena tega zakona in pogodbe iz prejšnjega člena ali ne
prilagodi zmogljivosti svoje opreme telekomunikacijskemu
prometu,
- skladno z nacionalnim programom v javnem interesu graditi in
vzdrževati javno telekomunikacijsko omrežje na zemljiščih
oziroma objektih v lasti pravnih oziroma fizičnih oseb v skladu s
predpisi o razlastitvi."

9. člen
Spremenita se 3. In 5. odstavek 24. člena, tako da se glasita:
"(3) Dostopa do javnega telekomunikacijskega omrežja se
načeloma ne sme omejevati. Javno podjetje, ki opravlja javne
telekomunikacijske storitve iz 4. člena tega zakona, mora javno
telekomunikacijsko omrežje dajati na razpolago trgu po vnaprej
določenih, zlahka preverljivih in enakopravnih pogojih, ki so za
vse enaki.

5. člen

"ll/B) TRŽNE TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE
15. člen

(5) Za zgraditev in upravljanje javnega telekomunikacijskega
omrežja za opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev iz 4.
člena tega zakona je potrebno pridobiti predhodno soglasje,
katerega izda Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije
skladno s pogoji, ki jih predpiše Vlada Republike Slovenije."

(storitve javnih komunikacij in tržne telekomunikacijske storitve)

10. člen

(1) Tržne telekomunikacijske storitve se lahko opravljajo na podlagi
predhodne priglasitve, na podlagi dovoljenja ali na podlagi koncesije
za uporabo radiofrekvenčnega spektra. Storitve javnih komunikacij
se lahko opravljajo zgolj na podlagi predhodne priglasitve."

Spremenita se 6. in 8. odstavek 64. člena, tako da se glasita:

Spremeni se 1. odstavek 15. člena:

9. november 1998

" (6) Javno podjetje iz prvega odstavka je do 31.12.1999 izključni
izvajalec javne govorne telefonije in teleksa iz prvega odstavka 4.
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člena ter gradnje in upravljanja javnega telekomunikacijskega
omrežja iz petega odstavka 24. člena tega zakona. Pred uvedbo
liberalizacije tržišča telekomunikacij v Republiki Sloveniji mora
Vlada Republike Slovenije prilagoditi politiko razvoja telekomunikacij
in komunikacij za tržne razmere na podlagi sprejetega
nacionalnega programa razvoja telekomunikacij ter smernic,
priporočil, zahtev in zakonodaje Evropske zveze (EU). Javno
podjetje je dolžno poslovati v skladu z nacionalnim programom iz
3. člena tega zakona, ki ga mora Vlada Republike Slovenije
predložiti v sprejem Državnemu zboru Republike Slovenije
najkasneje do 28. 3.1999.

"6. Akademsko in raziskovalno komunikacijsko omrežje, ki ga
upravlja nekomercialni javni zavod ARNES (Academic and Research NEtwork of Slovenia), je javna komunikacijska
infrastruktura izrednega državnega in narodnega pomena, in je
namenjena uporabi v znanosti, raziskovanju, visokem šolstvu,
državni upravi in šolstvu pod pogoji, ki morajo biti določeni v
posebnem pravilniku.
Komunikacijsko omrežje ARNESa financirata Ministrstvo za
Znanost in tehnologijo RS ter Ministrstvo za Šolstvo in šport RS,
in sicer vsako s 50-odstotnim deležem.
Komunikacijsko omrežje ARNESa temelji na zaprtem telekomunikacijskem omrežju. Javno podjetje iz prvega odstavka 64. člena
je dolžno Amesu nuditi telekomunikacijske storitve - zlasti zakup
telekomunikacijskih vodov in vodnikov - in mu dajati v uporabo
dele javnega telekomunikacijskega omrežja pod pogoji in po
cenami, ki so primerljive s pogoji in povprečnimi cenami v Zahodni
Evropi na področju akademskih in raziskovalnih komunikacijskih
omrežij. Če tega javno podjetje ni zmožno, ima javni zavod ARNES
pravico, da za vzdrževanje in nadgrajevanje svojega zaprtega
telekomunikacijskega omrežja uporabi telekomunikacijske storitve
in telekomunikacijsko omrežje drugega podjetja kakor je javno
podjetje iz prvega odstavka 64. člena."

(8) Javno podjetje lahko opravlja poleg storitev iz prvega odstavka
tudi vse ostale telekomunikacijske storitve pod pogoji tega zakona
in na njegovi podlagi izdanih predpisov, samo ali v ta namen
ustanovljenih družbah. Javno podjetje izrecno ne sme opravljati
storitev javnih komunikacij in internetnih storitev, med katere sodijo
tudi storitve za omogočanje dostopa do interneta in storitve
internetne telefonije. Javno podjetje tudi ne sme biti na noben
način posredno ali neposredno kapitalsko povezano s podjetjem,
ki opravlja storitve javnih komunikacij in internetnih storitev. Če
javno podjetje že opravlja take storitve ali ima lastništvo v podjetju,
ki te storitve opravlja, mora v dveh mesecih po uveljavitvi tega
člena svojo dejavnost oziroma kapitalski delež v zunanjem podjetju
prodati z javno licitacijo."

12. člen
Ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v uradnem listu.

11. člen
Doda se nov, 6. odstavek 67. člena, in sicer:

OBRAZLOŽITEV ČLENOV
V 1. členu se popravljajo nekatere opredelitve pojmov in dodajajo
nove, ki sledijo tehnološkim spremembam na področju
telekomunikacij.
2. člen usklajuje sedanji člen z novimi opredelitvami,
v 3. členu se iz pojma javne telekomunikacijske storitve izključuje
mobilno in internetno telefonijo.
Tudi v 4. členu se prilagaja besedilo novim opredelitvam pojmov.
V 5. členu se zmanjšujejo omejitve za storitve javnih komunikacij.
6. člen usklajuje besedilo zakona z novo delitvijo na telekomunikacije in komunikacije.

poročevalec, št. 65

S 7. členom se povečuje varovanje prenosa podatkov.
S spremembo 8. člena se ukinja prepoved povratnega klica.
9. člen zmanjšuje možnost omejevanja dostopa do javnega
telekomunikacijskega omrežja.
V desetem členu se za eno leto skrajša čas, ko je dovoljen javni
monopol na področju telekomunikacij. Hkrati se prepoveduje
javnemu podjetju opravljanje tržnih komunikacijskih storitev.
Z 11. členom se zaščiti delovanje ARNESA.
12. člen predpisuje začetek veljavnosti zakona.

6

9. november 1998

oseba, ki uporablja storitve izvajalcev telekomunikacijskih
storitev.

BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO

13. Naročnik je pravna ali fizična oseba, ki sklene naročniško
razmerje z izvajalcem javnih telekomunikacijskih storitev.

2. člen
(pojmi)

14. Storitve podatkovnih telekomunikacij so za javnost tržno
zagotovljene paketno in vodovno komutirane podatkovne
storitve neposrednega prenosa podatkov med omrežnimi
priključnimi točkami komutiranega telekomunikacijskega
omrežja tako, da lahko vsak uporabnik uporablja opremo,
povezano s tako omrežno priključno točko, za komuniciranje
z drugo omrežno priključno točko.

V tem zakonu uporabljeni pojmi pomenijo:
1. Telekomunikacije so vsak prenos, oddajanje ali sprejemanje
znakov, signalov, pisane besede, slike, zvoka ali sporočil po
žičnih, radijskih, optičnih ali drugih elektromagnetnih sistemih.
2. Javno telekomunikacijsko omrežje je javna telekomunikacijska
infrastruktura, ki omogoča prenos signalov med določenimi
omrežnimi priključnimi točkami po žicah, z mikrovalovi, po
optičnih nosilcih ali z drugimi elektromagnetnimi sredstvi.

15. Storitve mobilnih in satelitskih zvez so radiokomunikacijske
storitve prenosa sporočil z radijskimi postajami posredno ali
neposredno med uporabniki radijskih postaj ali med njimi in
uporabnikom, povezanim z omrežno priključno točko izvajalca
telekomunikacijskih storitev; te storitve ne vključujejo
radiodifuzijskih storitev, ki so telekomunikacijske storitve
prenosa in oddajanja oziroma sprejemanja radijskih valov, ki
se razširjajo v odprtem prostoru.

3. Zaprto telekomunikacijsko omrežje je telekomunikacijska
infrastruktura, ki se kot zaprt uporabniški sistem uporablja
za zagotovitev potrebnih telekomunikacij za opravljanje lastne
dejavnosti kot dopolnitev ali kot nadomestek javnega
telekomunikacijskega omrežja.
4. Omrežna priključna točka so vsi fizični priključki in njihova
dostopovna tehnična specifikacija, ki so del javnega
telekomuni-kacijskega omrežja in so potrebni za dostop do
javnega telekomunikacijskega omrežja in za učinkovito
povezavo skozi to javno omrežje.

16. Storitve osebnega klica so zvrst radiokomunikacijskih storitev,
ki omogoča naročnikom s posebnimi prenosnimi sprejemniki,
namenjenimi uporabi na določenem zemljepisnem območju,
sprejemanje radijskih govorjenih ali vizualno kodiranih sporočil,
ki jih oddaja katerakoli enota govorne terminalske opreme
javnega telekomunikacijskega omrežja'ali pa se generirajo v
tem omrežju.

5. Telekomunikacijska oprema je oprema, ki omogoča prenos,
oddajanje ali sprejemanje znakov, signalov, pisane besede,
slike, zvoka ali sporočil po žičnih, radijskih, optičnih ali drugih
elektromagnetnih sistemih, in povezana s telekomunikacijskim omrežjem sestavlja telekomunikacijski sistem.

17. Kabelske distribucijske storitve so telekomunikacijske storitve
prenosa signalov radijskih in televizijskih programov in z njimi
povezanih informacij, oddajanih iz nekega osrednjega mesta
uporabnikom, ki so z njim posamič povezani s kablom ali
drugimi elektromagnetnimi sistemi.

6. Terminalska oprema je oprema, namenjena za priključitev na
javno telekomunikacijsko omrežje, in sicer neposredno s
priključitvijo v njegovi priključni točki za medsebojno
sodelovanje z javnim telekomunikacijskim omrežjem,
priključena na njegovo priključno točko neposredno ali
posredno, za pošiljanje, obdelovanje ali sprejemanje informacij
po žičnih, radijskih, optičnih ali drugih elektromagnetnih
sistemih.

18. Kabelske komunikacijske storitve so telekomunikacijske
storitve, ki skupaj s kabelskimi distribucijskimi storitvami
zagotavljajo uporabnikom tudi druge telekomunikacijske
storitve.
19. Storitve javnih telefonskih govorilnic so tržno za javnost
zagotovljene telekomunikacijske storitve prenosa govora ali
podatkov, ki se opravljajo z javno dostopno telekomunikacijsko opremo, nameščeno v telefonskih govorilnicah na javnih
prostorih, in se zaračunavajo z žetoni ali telefonskimi karticami
ali drugačnimi sredstvi za aktiviranje telefonskih aparatov z
avtomatskim zaračunavanjem.

7. Telekomunikacijske storitve so storitve, katerih opravljanje
obsega v celoti ali delno prenos in usmerjanje signalov po
telekomunikacijskem omrežju s telekomunikacijskimi postopki.
8. Storitve govorne telefonije so zagotavljanje neposrednega
prenosa in komutacije govora v realnem času med omrežnimi
priključnimi točkami komutiranega javnega telekomunikacijskega omrežja, kjer lahko vsak uporabnik uporablja opremo,
priključeno na tako omrežno priključno točko, za komuniciranje z drugo omrežno priključno točko; ta pojem ne vključuje
storitev mobilne govorne telefonije.

20. Nujne storitve so telekomunikacijske storitve, namenjene
zagotavljanju nemotenega delovanja organov in organizacij
na področju obrambe, varnosti, zaščite in reševanja.
21. Storitve povratnega klica (call-back services) so vse tiste
storitve, pri katerih na zahtevo uporabnika iz Republike
Slovenije na kakršenkoli način pride do avtomatičnega
povratnega klica iz tujine na uporabnikovo telekomunikacijsko
številko v Republiki Sloveniji ter se tako lahko vzpostavljajo
mednarodne telekomunikacijske zveze po cenah, različnih
od tistih v Republiki Sloveniji.

9. Priključnina je znesek, ki ga plača naročnik javnih
telekomunikacijskih storitev za pridobitev naročniškega
priključka ob vzpostavitvi naročniškega razmerja.
10. Naročnina je enotna pristojbina, ki jo plačuje naročnik javne
telekomunikacijske storitve mesečno ali ob drugačnih točno
določenih časovnih presledkih.

22. Storitve VSAT (Very Small Aperture Terminal) so storitve
prenosa elektromagnetnih signalov prek malih zemeljskih
postaj z malimi satelitskimi antenami, ki se lahko postavijo na
uporabnikovem zemljišču oziroma zgradbi in uporabljajo za
enosmerno ali dvosmerno komuniciranje.

11. Izvajalec telekomunikacijskih storitev je pravna ali fizična
oseba, ki izvaja telekomunikacijske storitve po pogojih tega
zakona.

23. Telekomunikacijska zveza je vzpostavljena povezava za
prenos elektromagnetnih signalov po žičnih ali optičnih nosilcih
ali z radijskimi signali na frekvencah do 3000 GHz.

12. Uporabnik telekomunikacijskih storitev je pravna ali fizična
9. november 1998
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37. Elektromagnetna združljivost (EMC) je sposobnost naprave,
dela opreme ali sistema, da zadovoljivo deluje v svojem
elektromagnetnem okolju brez vnašanja nedopustnih
elektromagnetnih motenj ničemur v tem okolju.

24. Mednarodna telekomunikacijska zveza je telekomunikacijska
zveza za medsebojno povezavo javnega telekomunikacijskega omrežja naše države z ustreznim omrežjem druge
države kot tudi zveza, ki medsebojno povezuje druge države
s pomočjo telekomunikacijskih omrežij naše države, razen
zvez, ki so izključno namenjene za neposreden javni sprejem
radijskih in televizijskih signalov.

38. Elektromagnetna odpornost je sposobnost električne naprave,
dela naprave ali sistema, da deluje brez poslabšanja kakovosti
ob prisotnosti elektromagnetnih motenj.

25. Radiokomunikacije so telekomunikacije s pomočjo radijskih
valov.

39. Električne naprave so vse električne in elektronske priprave
vključno z opremo in napeljavami, ki vsebujejo električne
oziroma elektronske sestavne dele.

26. Radiodifuzija je oddajanje in razširjanje zvokovnih oziroma
televizijskih programov ali določenih drugih signalov,
namenjenih za neposreden javen sprejem, v odprtem prostoru.

3. člen
(nacionalni program)

27. Radijska frekvenca je fizikalna veličina, ki opredeljuje radijske
valove. Radijski valovi so elektromagnetni valovi s
frekvencami do 3000 GHz, ki se v prostoru širijo brez
umetnega vodila.

(1) Nacionalni program razvoja telekomunikacij sprejme Državni
zbor na predlog Vlade Republike Slovenije.

28. Radiofrekvenčni spekter je naravno javno dobro, ki je niz
vseh radijskih frekvenc in katerega uporaba je možna na
način in pod pogoji, ki jih določa ta zakon.

(2) Z nacionalnim programom se določajo dolgoročni razvoj
telekomunikacijskega omrežja in storitev, vlaganja v javno
telekomunikacijsko omrežje in uporaba ekonomsko upravičenih
tehnologij za pokrivanje podeželskih in manj razvitih območij z
javnimi telekomunikacijskimi storitvami.

29. Upravljanje radiofrekvenčnega spektra je skupek tehničnih,
zakonskih in upravnih dejavnosti, ki predpisujejo učinkovito
uporabo radiofrekvenčnega spektra v državi in med Republiko
Slovenijo in drugimi državami ter zagotavljajo nemoteno
delovanje radiokomunikacijskih sistemov in opreme brez
vpliva škodljivih motenj.

II.TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE
I l/A) JAVNE TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE
4. člen
(javne telekomunikacijske storitve)

30. Nadzor radiofrekvenčnega spektra je preverjanje celotnega
radiofrekvenčnega spektra in preverjanje usklajenosti
obratovanja radijskih postaj s predpisanimi karakteristikami.

(1) Storitve gov6rne telefonije in teleksa ter prenosa in oddajanja
programov Radiotelevizije Slovenija po prizemeljskih omrežjih in
prek satelitov so javne telekomunikacijske storitve, ki so dostopne
vsaki fizični ali pravni osebi na celotnem ozemlju države pod
enakimi pogoji.

31. Radiofrekvenčni pas je del radiofrekvenčnega spektra, ki je
omejen z določenima mejnima radijskima frekvencama.
32. Razporeditev radiofrekvenčnih pasov je akt, s katerim se
vpiše določen radiofrekvenčni pas v tabelo razporeditev
frekvenc z namenom, da se ta radiofrekvenčni pas po
določenih pogojih uporablja za eno ali več prizemeljskih ali
vesoljskih radiokomunikacijskih storitev ali za radioastronomsko storitev.

(2) Javne telekomunikacijske storitve se zagotavljajo kot obvezna
gospodarska javna služba.
(3) Način opravljanja storitev iz prvega odstavka določi Vlada
Republike Slovenije v skladu z določbami zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93).

33. Radijska postaja je eden ali več oddajnikov ali sprejemnikov
ali kombinacija oddajnikov in sprejemnikov z eno ali več
antenami in drugo pripadajočo opremo, potrebnimi na enem
mestu za opravljanje radiokomunikacijskih storitev.
Sprejemniki, namenjeni izključno za sprejem zvokovnih
oziroma televizijskih programov, se ne štejejo za radijske
postaje.

8. člen
(pravice izvajalcev javnih telekomunikacijskih
storitev)
(1) Izvajalci javnih telekomunikacijskih storitev imajo pravico:
- preverjati tehnične karakteristike telekomunikacijske opreme
uporabnikov in drugih izvajalcev na omrežnih priključnih točkah,
- začasno izključiti ali drugače omejiti uporabnika, če ta kljub
predhodnemu pisnemu opozorilu ne prilagodi telekomunikacijskih signalov na omrežnih priključnih točkah predpisom, izdanim
na podlagi tega zakona, ali če ne izpolnjuje določb splošnih
pogojev iz 10. člena tega zakona in pogodbe iz prejšnjega člena
ali ne prilagodi zmogljivosti svoje opreme telekomunikacijskemu
prometu,
- skladno z nacionalnim programom v javnem interesu graditi in
vzdrževati javno telekomunikacijsko omrežje na zemljiščih
oziroma objektih v lasti pravnih oziroma fizičnih oseb v skladu s
predpisi o razlastitvi,
- graditi in vzdrževati javno telekomunikacijsko omrežje na objektih
in zemljišču, ki pripada železniškemu oziroma cestnemu omrežju
ali omrežju oddajnikov in pretvornikov za prenos radijskih in TV
signalov ter na daljnovodih, če to ne ogroža življenja, varnosti
prometa in premoženja, v soglasju z upravljavcem.

34. Amaterska radijska postaja je radijska postaja v radioamaterski dejavnosti, namenjena za samoizobraževanje, medsebojno komuniciranje in tehnično raziskovanje, ki ga opravljajo
radioamaterji izključno iz osebnih nagibov, brez gmotnih koristi
in imajo za to opravljen predpisani izpit.
35. Škodljivo motenje je elektromagnetno motenje, ki ogroža
delovanje radionavigacijskih storitev ali drugih varnostnih
storitev ali resno poslabšuje, pogosto moti ali prekinja
radiokomunikacijsko storitev, ki deluje v skladu s sprejetimi
mednarodnimi pogodbami, s tem zakonom ali s predpisi,
izdanimi na njegovi podlagi.
36. Elektromagnetna motnja je kakršenkoli elektromagnetni pojav,
ki lahko poslabša delovanje naprave, dela opreme ali sistema;
elektromagnetna motnja je lahko elektromagnetni šum,
neželeni signal ali sprememba v samem sredstvu razširjanja.
poročevalec, št. 65
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- izvajalec preneha obstajati.

(2) Lastnik oziroma upravljavec ima pravico do odškodnine za
škodo, ki je nastala zaradi dejanj izvajalca telekomunikacijskih
storitev iz tretje in četrte alinee prejšnjega odstavka.

(6) Za uporabo kabelskega komunikacijskega sistema za
opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev govorne telefonije
in teleksa mora izvajalec pridobiti koncesijo v skladu z zakonom
o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93).

15. člen
(tržne telekomunikacijske storitve)
(1) Tržne telekomunikacijske storitve se lahko opravljajo na podlagi
predhodne priglasitve, na podlagi dovoljenja ali na podlagi koncesije
za uporabo radiofrekvenčnega spektra.

(7) Izvajalci telekomunikacijskih storitev, ki opravljajo storitve
vzpostavljanja telekomunikacijskih zvez iz javnih telefonskih
govorilnic, lahko izdajajo le žetone, kartice ali drugačna sredstva
za aktiviranje telefonskih aparatov z avtomatskim zaračunavanjem, ki so enotno predpisane za vso državo.

(2) Če ni z določbami tega zakona drugače določeno, se
telekomunikacijske storitve lahko opravljajo na podlagi priglasitve
na Upravo Republike Slovenije za telekomunikacije, ki lahko v 15
dneh po prejemu z odločbo zavrne priglasitev z ugotovitvijo, da
take telekomunikacijske storitve ni mogoče opravljati na podlagi
priglasitve.

Il/C) DOLŽNOSTI IN PRAVICE IZVAJALCEV IN
UPORABNIKOV TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV
18. člen
(tajnost prenesenih sporočil)

(3) V priglasitvi iz prejšnjega odstavka tega člena morajo biti
navšdeni:
- firma oziroma priimek in ime ter naslov prijavitelja,
- telekomunikacijska storitev, ki se namerava opravljati,
- tehničhe karakteristike telekomunikacijskega omrežja,
- telekomunikacijska oprema, ki se namerava uporabljati,
- območje, kjer naj bi se telekomunikacijska storitev opravljala,
- drugi podatki, potrebni za opredelitev vrste in narave
telekomunikacijske storitve.

(1) Izvajalci telekomunikacijskih storitev morajo v okviru
uporabljenega telekomunikacijskega sistema zagotavljati tajnost
prenesenih sporočil in samo njim znanih osebnih in neosebnih
podatkov.
(2) Od določb prejšnjega odstavka smejo izvajalci telekomunikacijskih storitev odstopiti samo na podlagi odločbe sodišča.

16. člen
(storitve na podlagi dovoljenja)

19. člen
(prepovedane dejavnosti izvajalcev
telekomunikacijskih storitev)

(1) Na podlagi dovoljenj se lahko opravljajo telekomunikacijske
storitve:
- podatkovnih telekomunikacij,
- dajanja telekomunikacijskih vodov v zakup,
- kabelskih komunikacijskih oziroma distribucijskih sistemov,
- javnih telefonskih govorilnic,
- satelitskih zvez VSAT,
- globalnih širokopasovnih in multimedijskih telekomunikacijskih
zvez.

Izvajalcem telekomunikacijskih storitev je prepovedano:
- zavestno prenašati lažne alf zavajajoče signale v sili in nujnosti
ter signale za varnost ali identifikacijo,
- zadrževati ali prikrivati telekomunikacijska sporočila,
- namenoma sprejemati oziroma prenašati signale in sporočila,
ki jim niso namenjeni ali niso za splošen sprejem,
- opravljanje storitve povratnega klica oziroma dejanj, ki to storitev
omogočajo.

(2) V dovoljenju za opravljanje telekomunikacijskih storitev
morajo biti opredeljeni:
- pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec,
- pogoji za povezovanje telekomunikacijskega omrežja izvajalca
s telekomunikacijskimi omrežji v drugih državah,
- kakovost in dostopnost telekomunikacijskih storitev,
- posebne pogoje za opravljanje nujnih storitev in storitev za
invalide,
- način vodenja evidence o storitvah,
- druge pomembne zahteve, potrebne za opravljanje telekomunikacijskih storitev,
- razlogi za odvzem dovoljenja.

III. TELEKOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN
TERMINALSKA OPREMA
24. člen
(javno telekomunikacijsko omrežje)
(1) Javno telekomunikacijsko omrežje Republike Slovenije mora
biti tehnično-tehnološko enotno in združljivo s telekomunikacijskimi
omrežji drugih držav.
(2) Javno telekomunikacijsko omrežje mora biti pod enakimi pogoji
dostopno vsem uporabnikom, razen če to ne ogroža:
- varnega delovanja telekomunikacijskega omrežja,
- tehnično-tehnološke enotnosti javnega telekomunikacijskega
omrežja,
- medsebojnega povezovanja telekomunikacijskih omrežij,
opreme in storitev,
- zaščite podatkov.

(3) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec telekomunikacijskih
storitev, morajo biti stvarni in določeni tako, da zagotavljajo enake
možnosti vsem izvajalcem. Predpiše jih minister, pristojen za
zveze.
(4) Dovoljenje za opravljanje telekomunikacijskih storitev iz prvega
odstavka tega člena izda Uprava Republike Slovenije za
telekomunikacije.

(3) Dostop do javnega telekomunikacijskega omrežja se lahko
omeji tudi, kadar bi to pomenilo bistven poseg v gospodarski
položaj javnega podjetja, ki opravlja javne telekomunikacijske
storitve iz 4. člena tega zakona, o čemer odloča minister, pristojen
za zveze, na podlagi predloga tega javnega podjetja.

(5) Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije z odločbo
prekliče dovoljenje za opravljanje telekomunikacijskih storitev,
če:
- je vloga za dovoljenje vsebovala neresnične podatke,
- niso več izpolnjeni pogoji iz dovoljenja,
- izvajalec krši predpise, na podlagi katerih je izdano dovoljenje,
9. november 1998
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izvajalec javne govorne telefonije in teleksa iz prvega odstavka 4.
člena ter gradnje in upravljanja javnega telekomunikacijskega
omrežja iz petega odstavka 24. člena tega zakona. Pred uvedbo
liberalizacije tržišča telekomunikacij v Republiki Sloveniji mora
Vlada Republike Slovenije prilagoditi politiko razvoja telekomunikacij
za tržne razmere na podlagi sprejetega nacionalnega programa
razvoja telekomunikacij. Javno podjetje je dolžno poslovati v skladu
z nacionalnim programom iz 3. člena tega zakona, ki ga Vlada
Republike Slovenije predloži v sprejem Državnemu zboru
Republike Slovenije v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega
zakona.

- tehnično - tehnološka enotnost javnega telekomunikacijskega
omrežja na celotnem državnem ozemlju,
- racionalna uporaba telekomunikacijskega oštevilčenja,
- enakopravno vključevanje javnega telekomunikacijskega
omrežja v mednarodna telekomunikacijska omrežja,
- povezava in medsebojna tehnična združljivost telekomunikacijskih omrežij in telekomunikacijske opreme.
(5) Za zgraditev in upravljanje javnega telekomunikacijskega
omrežja za opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev iz 4.
člena tega zakona ter javnega telekomunikacijskega omrežja za
podatkovne telekomunikacije in za opravljanje telekomunikacijskih
storitev globalnih širokopasovnih in multimedijskih telekomunikacijskih zvez je potrebno pridobiti predhodno soglasje, katerega izda
Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije skladno s pogoji,
ki jih predpiše Vlada Republike Slovenije.

(7) Do sprejema nacionalnega programa mora javno podjetje
izgraditi najmanj 50% novih telefonskih priključkov v občinah, ki
imajo manj priključkov od povprečne gostote v Republiki Sloveniji.

64. člen
(preoblikovanje Telekoma Slovenije)

(8) Javno podjetje lahko opravlja poleg storitev iz prvega odstavka
tudi vse ostale telekomunikacijske storitve pod pogoji tega zakona
in na njegovi podlagi izdanih predpisov, samo ali v ta namen
ustanovljenih družbah.

(1) Vlada Republike Slovenije preoblikuje Telekom Slovenije p.o. v
šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona v javno podjetje za
opravljanje gospodarske javne službe javne govorne telefonije in
teleksa iz prvega odstavka 4. člena ter gradnjo in upravljanje
javnega telekomunikacijskega omrežja iz petega odstavka 24.
člena tega zakona.

67. člen
(nadaljevanje opravljanja tržnih telekomunikacijskih
storitev)
(1) Pravne in fizične osebe, ki ob uveljavitvi tega zakona v skladu
s predpisi opravljajo telekomunikacijske storitve iz drugega
odstavka 15. člena tega zakona, jih lahko opravljajo naprej na
način in pod pogoji, določenimi s tem zakonom in na njegovi
podlagi izdanimi predpisi, morajo pa jih priglasiti v 90 dneh po
uveljavitvi tega zakona.

(2) Javno telekomunikacijsko omrežje ter mobilna in druga
sredstva, namenjena opravljanju telekomunikacijskih storitev, ki
so na podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) z dnem uveljavitve
navedenega zakona postala lastnina Republike Slovenije, vlaga
Republika Slovenija v javno podjetje iz prejšnjega odstavka.

(2) Pravne in fizične osebe, ki ob uveljavitvi tega zakona v skladu
s predpisi opravljajo tržne telekomunikacijske storitve iz prvega
odstavka 16. člena tega zakona, jih lahko opravljajo na način in
pod pogoji, določenimi s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi
predpisi, do pridobitve dovoljenja.

(3) Vlaganja lokalnih skupnosti in posameznih investitorjev v javno
telekomunikacijsko omrežje, se povrnejo na način in pod pogoji,
kot to določa poseben zakon.

(3) Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije izda osebi iz
prejšnjega odstavka dovoljenje za tisto vrsto in obseg storitev, ki
jih opravljajo ob uveljavitvi tega zakona, če vloži popolno vlogo za
izdajo dovoljenja v 90 dneh po uveljavitvi predpisa iz drugega
odstavka 16. člena.

(4) Lastninsko preoblikovanje Telekoma Slovenije p.o. kot
pravnega naslednika PTT podjetja Slovenije p.o. se opravi ob
upoštevanju delitvene bilance za izločitev Pošte Slovenije d.o.o.
na dan 31. 12. 1994 ter deleža Republike Slovenije v Telekomu
Slovenije p.o., ki je bil ugotovljen po 76. členu zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), po uredbi
o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja (Uradni list
RS, Št. 24/93, 62/93, 72/93, 19/94, 32/94, 45/94 in 5/95).

(4) Pravne in fizične osebe, ki opravljajo telekomunikacijske
storitve iz prvega odstavka 17. člena tega zakona, jih lahko
opravljajo na način in pod pogoji, določenimi s tem zakonom in na
njegovi podlagi izdanimi predpisi, do pridobitve koncesije za
uporabo radiofrekvenčnega spektra.

(5) Delavci, ki so prešli iz PTT podjetja Slovenije p.o. v Pošto
Slovenije d.o.o. in Telekom Slovenije p.o. ter bivši zaposleni in
upokojeni delavci PTT podjetja Slovenije p.o., lahko lastninijo delež
družbenega kapitala Telekoma Slovenije p.o., ki se lastnini po
zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št.
55/92, 7/93, 31/93 in 1/96), v skladu s programom o lastninskem
preoblikovanju Telekoma Slovenije p.o. v šestih mesecih po
uveljavitvi tega zakona.

(5) Pravne in fizične osebe imajo pravico pridobiti koncesijo pod
pogoji tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov za
tisto vrsto in obseg storitev, ki jih opravljajo, brez javnega razpisa,
pri čemer morajo vložiti popolno vlogo za pridobitev koncesije v
90 dneh po uveljavitvi predpisa iz drugega odstavka 17. člena
tega zakona, ki se nanaša na njihove storitve, in skleniti
koncesijsko pogodbo v skladu s tem predpisom najkasneje v
šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.

(6) Javno podjetje iz prvega odstavka je do 31. 12. 2000 izključni
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Dodatna obrazložitev k predlogu zakona o

ŽELEZNIŠKEM

PROMETU

- EPA 364 - II - hitri postopek

Vlada Republike Slovenije pošilja v zvezi z dopisom, št. 34035/97-1 (Z4) z dne 22/12-1997, s katerim je poslala v obravnavo
predlog zakona o železniškem prometu - hitri postopek pošilja

ki jo je Vlada Republike Slovenije sprejela na seji dne 15/101998.
Borut Šuklje, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

- DODATNO OBRAZLOŽITEV K PREDLOGU ZAKONA O
ŽELEZNIŠKEM PROMETU,

uveljavitve poroštev, s katerimi je jamčila ob najemu namenskih
posojil.

I. UVOD
Zakon o načinu opravljanja in financiranja prometa na obstoječi
železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju
javnega podjetja Slovenske železnice (v nadaljevanju: ZNOFP)
(Uradni list RS, št. 71-2583/93) je bil sprejet zaradi razrešitve
položaja podjetja Železniško gospodarstvo Ljubljana, p.o.,
razrešitve premoženjskih vprašanj podjetja in z njim poslovno in
kapitalsko povezanih podjetij, reorganizacije podjetja in opredelitve
pravic delavcev pri njegovem upravljanju.

• Država iz proračuna subvencionira storitve potniškega in
kombiniranega železniškega prometa.
• SŽ, d.d., so organizirane kot javno podjetje v 100-odstotni lasti
države. Organizacijsko so oblikovane v več sektorjev, ki
opravljajo dejavnosti: izvajanje storitev železniškega prometa,
upravljanje infrastrukture, gradnja in vzdrževanje Infrastrukture,
upravljanje prometa.

Posledično je stanje v slovenskem železniškem prometu takšno:
• Veljavni predpisi ustrezajo mednarodnim standardom in aktom
ES; v celoti pa niso povsem usklajeni z akti ES in jih je treba
dopolniti.

• SŽ, d.d., je kapitalski lastnik (večinski ali 100-odstotni) več
gospodarskih družb in zavodov, katerih dejavnosti so
načrtovanje in gradnja železniške infrastrukture, vzdrževanje
voznega parka, šolanje železniških delavcev in zdravstvene
storitve.

• Železniška infrastruktura je posredno v lasti države, ki je 100odstotni lastnik javnega podjetja Slovenske železnice, d.d., ki je
formalno lastnik železniške infrastrukture.

• SŽ, d.d., so zaenkrat še vedno monopolni izvajalec storitev
železniškega prometa.

• SŽ, d.d., na podlagi določb zakona In ustanovnega akta
upravljajo železniško infrastrukturo.

• SŽ, d.d., po obliki organiziranosti, velikosti In nezmožnosti
prilagajanja potrebam uporabnikov železniških storitev v celoti
še vedno niso sposobne aktivnega vključevanja v sodoben
tržni sistem ponudbe In povpraševanja, čeprav na tem področju
dosegajo določene uspehe.

• Država skrbi za vzdrževanje In razvoj železniške infrastrukture.
Država opravlja plačila na podlagi direktnih pogodb ali na podlagi

• SŽ, d.d., so še vedno Izpostavljene konkurenci učinkovitih In k
uporabniku usmerjenih cestnih prevoznikov na vse modernejši

• Pristop do železniške infrastrukture je prost; pogoji pristopa in
obračunavanje uporabnine še niso uvedeni.
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tem povezano tržno usmerjenost operaterjev.
Komisija priporoča ustanovitev organa, neodvisnega od
interesov operaterjev, ki bi zagotavljal nediskriminacijsko
razdeljevanje kapacitet infrastrukture. Komisija tudi meni, da
bi bilo treba infrastrukturno dejavnost ločiti od dejavnosti
izvajanja storitev na železnici ne samo računovodsko, ampak
tudi organizacijsko. Po mnenju komisije bi bilo treba oblikovati
posebno družbo za infrastrukturo z lastnim vodstvom in
ločenim ekonomskim poslovanjem.

cestni infrastrukturi, pri čemer velik delež prispevajo tudi tranzitni
cestni prevozniki, ki opravljajo tranzitni meddržavni prevoz po
cestah Republike Slovenije in za uporabo cest ter povzročanja
okolju škodljivih vplivov ne plačujejo ustrezne uporabnine
oziroma odškodnine.
V času, ko je bil sprejeman ZNOFP, ni bilo ne potrebe in niti ne
možnosti, da bi bile v besedilo zakona vključene določbe uredb,
smernic (direktiv), odločb in drugih aktov (stališč in mnenj)
organov Evropske skupnosti (v nadaljevanju: ES). Ker je
železniški promet mednarodni prometni sistem, so bile rešitve, ki
jih sprejme mednarodna skupnost in s tem tudi ES, deloma že
vključene v besedilo ZNOFP. Kaže pa se potreba po njihovem
konkretiziranju, ki bo omogočilo prilagoditev slovenskih predpisov
zahtevam ES.

Poleg navedenih aktov bo pri pripravi slovenskih predpisov, ki
bodo urejali železniški promet, treba upoštevati še druge akte
ES, kot so:
- Uredba Sveta o zadevah pomembnih za javni prevoz (železniški,
cestni, rečni) (69/191/EGS)
- Uredba Sveta o skupnih merilih za normalizacijo zadev v zvezi
s financiranjem (69/1192/EGS)
- Uredba Sveta o dodelitvi pomoči za železniški, cestni in rečni
promet (70/1107(ECS)
- Uredba Sveta o predstavitvi proračunskega sistema za porabo
v železniškem, cestnem in rečnem prometu (70/1108/EGS)
- Uredba Komisije, ki določa zadeve, ki naj bodo vključene v
poročilo o proračunu (70/2598/EGS); uredba podrobneje določa
popis železniške infrastrukture
- Uredba Sveta o postopkih za doseganje primerljivosti letnih
poročil o železniškem prometu (77/2830/EGS)
- Uredba Sveta o poenotenem prikazovanju stroškov za
železniški promet (78/2183/EGS)
- Uredba Sveta o dodelitvi podpor za transportno infrastrukturo
(82/3600/EGS)
- Smernica Sveta o visokih hitrostih v železniških sistemih (96/
48/EGS)
- Smernica Sveta o uvedbi skupnih pravil za določene vrste
kombiniranega transporta blaga med državami članicami (92/
106/EGS)
- Smernica Sveta o ustanovitvi transevropskega omrežja
kombiniranega transporta (93/628/EGS)

Železnice nastopajo v najmanj 318 aktih ES. Akti, ki so v ES za
organizacijo železniškega prometa najpomembnejši, so:
1. Smernica sveta Evropske skupnosti o razvoju železniških
podjetij v Skupnosti (91/440/EGS) določa, da morajo države
članice zagotoviti podlago za uveljavitev štirih temeljnih
ukrepov:
- zagotavljanje upravljavske neodvisnosti in tržne usmerjenosti
železniških podjetij,
- ločitev infrastrukture in transportnih storitev, pri čemer je
računovodska ločitev obvezna, institucionalna pa neobvezna,
- saniranje finančnega položaja železniških podjetij predvsem s
prenosom obveznosti, izvirajočih iz vzdrževanja, modernizacije in gradnje železniške infrastrukture, na državo, ki je
previloma njen lastnik;
- plačevanje uporabe infrastrukture;
- zagotovitev prostega dostopa do železniške infrastrukture
vsem železniškim podjetjem, ki so vključena v mednarodne
železniške organizacije in izpolnjujejo pogoje za uporabo
železniške infrastrukture v določeni državi.

in druge akte ES, ki se nanašajo na železniški promet. Pogoji, ki
jih za odvijanje železniškega prometa v državah članicah
postavljajo akti ES, so sprejemljivi tudi za Slovenijo. Prilagoditev
predpisov in organizacije poslovanja železniškega prometa
zahtevam ES je pravzaprav uskladitev predpisov in organizacije
z mednarodnimi trendi. Železniški promet je v veliki meri
mednarodno pogojen in takšen bo v prihodnje vse bolj. Prilagoditev
njegove ureditve obče sprejetim mednarodnim načelom je nujnost
za njegovo preživetje v posamezni državi.

2. Smernica sveta Evropske skupnosti o podeljevanju dovoljenj
železniškim podjetjem (95/18/EGS) vsebuje določbe:
- o subjektu, ki odloča o dodelitvi pravic dostopa do železniške
infrastrukture (dovozne poti),
- o pogojih za pridobitev dovoljenja,
- o veljavnosti dovoljenj.
3. Smernica sveta Evropske skupnosti o dodelitvi kapacitet
železniških voznih poti in o izračunu potnine (95/19/EGS) ureja
način dodeljevanja vozne poti in sankcionira omejevanje
konkurence v železniškem prometu.

Ob pripravi besedila zakona so bili razčlenjeni pristopi reševanja
problematike v različnih državah sveta s posebnim poudarkom
na rešitvah, ki jih ob upoštevanju skupne prometne politike izvajajo
države ES. Primerjane države so za prestrukturiranje in doseganje
večje učinkovitosti svojih železnic izbrale različne načine. V
nadaljevanju so prikazane najpogostejše oblike reševanja
vprašanj v železniškem prometu v različnih državah:

4. Bela knjiga Komisije ES: Strategija za revitalizacijo železnic v
ES (Bruselj, junij 1996);
Komisija poudarja potrebo po novi, bolj podjetniško usmerjeni
strukturi železnic, ki morajo ustrezati potrebam državljanov in
podjetnikov (uporabnikom), s čimer lahko železnice povečajo
svoj tržni delež v primerjavi z drugimi vrstami transporta.
Komisija opozarja na potrebo po jasni razdelitvi odgovornosti
med državo in železniškimi podjetji, kar bo omogočilo
komercializacijo in fleksibilnost pri poslovanju železniških
podjetij.
Komisija sodi, da je treba povečati vlaganja v železniško
infrastrukturo, ker ima železniški promet pri doseganju ciljev
življenju prijaznega okolja prednost pred drugimi vrstami
prometa.
Komisija poudarja potrebo po ustvarjanju pogojev za prost
pristop železniških družb članic EŠ na železniško infrastrukturo, kar bi po mnenju Komisije izboljšalo konkurenčnost In s
poročevalec, št. 65

1. Javni interes je ščiten z nadzorom vladnih organov nad
gradnjo in vzdrževanjem infrastrukture in izvajanjem storitev
železniškega prometa. Slednje država zagotavlja s predpisi,
ki urejajo varnost železniškega prometa, pa tudi s
subvencijami za opravljanje teh - predvsem potniških - storitev.
Če država ne zagotavlja subvencij po samem zakonu, jih
družbam, ki opravljajo prometne storitve, zagotavlja na podlagi
sklenjenih pogodb za opravljanje določenih storitev.
2. Večina družb, ki opravljajo storitve železniškega prometa, je
organizirana v obliki javnih gospodarskih družb, katerih lastnik
je država. Izvajalci storitev potniškega in tovornega prevoza
12
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konkurence. Poslovodstvo vodi družbo v skladu z veljavnimi
predpisi pod vodstvom in nadzorom kolektivnega nadzornega
organa, v katerem ima večino vlada.

so v Evropi, razen v Veliki Britaniji, organizacijsko povezani v
različnih statusnih oblikah (različno oblikovani koncerni
oziroma holdingi).
Le Japonska, Nova Zelandija in ZDA so skrb za železniški
promet v celoti prepustile zasebni pobudi. Opazno pa je, da
tudi v drugih državah na različne načine poskušajo doseči
privatizacijo na tem področju.

10. Država preko vlade, ta pa preko svojih organov nadzoruje
delo državnih podjetij, ki opravljajo dejavnost v železniškem
prometau. Ponekod je nadzor v pristojnosti vlade, ponekod
pristojnega ministrstva (npr.: Avstrija), ponekod pa celo
vladnega komisarja v družbi (npr.: Francija).

3. Ob državni družbi pa v veliko državah delujejo zasebni izvajalci
železniških prometnih storitev, ki si pravico do izvajanja
železniških prometnih storitev pridobijo na podlagi pogodbe o
koncesiji (npr.: Argentina, Francija, Japonska, Švica) ali
pogodbe o franšizingu (npr.: Velika Britanija).

11. Konkurenca med različnimi izvajalci železniškega prometa
na isti progi praviloma ni dovoljena. Izjemi, ki jo dovoljujeta,
sta Švedska in Velika Britanija, kjer pa dovoljena konkurenca
praktično ni mogoča, ker ni konkurentov, ali pa so prevozniki
zaščiteni z določili franšizing pogodb.

4. Pri financiranju poslovanja državne železniške družbe so
pristopi različni. Ob reorganizaciji je večina držav zagovarjala
stališče, da mora reorganizirana železniška družba začeti
poslovati brez bremen iz preteklosti. Tako so bili dolgovi
odpisani ali preneseni na posebne, v ta namen organizirane
družbe (npr.: Japonska). Tekoče poslovanje države financirajo
različno: po samem zakonu pokrivajo določene stroške
poslovanja železniških gospodarskih družb (npr.: Francija),
subvencionirajo stroške izvajanja storitev, subvencionirajo
stroške posodobitev infrastrukture (večina) in voznega parka
(npr.: Švica, kjer je vozni park državna last).
t
5. Infrastruktura je praviloma državna last v upravljanju izvajalcev
železniškega prometa. Položaj je drugačen v Avstriji, Franciji,
Nemčiji, kjer je infrastruktura last državnega železniškega
podjetja, in v Novi Zelandiji in v ZDA, kjer je železniška
infrastruktura v lasti velikih železniških družb. Izjema je tudi
Švedska, kjer infrastrukturo v javnem interesu upravlja
poseben državni organ. Če je infrastruktura v upravljanju
izvajalca železniškega prometa, mora biti praviloma
računovodsko izkazana na posebnem računu. Od organiziranosti upravljavca infrastrukture je odvisno, ali deluje v okviru
enotne gospodarske družbe ali kot njen organizacijsko
samostojen del (npr.: Nemčija).
Nemška zakonodaja tudi dopušča popolno izločitev divizije
za vzdrževanje infrastrukture iz matične družbe in njeno
samostojno organiziranje.

12. Izvajalci železniškega prometa praviloma v vseh državah
plačujejo uporabnino za uporabo prog. Metode izračuna so
različne in so odvisne od v državi sprejete prometne politike.
Zbrana uporabnina se uporablja za obnavljanje železniške
infrastrukture, ponekod pa tudi za pokrivanje stroškov
upravljanja železniškega prometa (npr.: Švedska, Velika
Britanija).
13. V prizadevanju za vzpostavitev enake konkurence med
storitvami različnih prometnih sistemov so v mnogih državah
poenotili in oblikovali primerljive metode izračuna uporabnine
državne prometne infrastrukture (predvsem: ceste železnice) ter z njimi v enaki meri obremenili prevozne storitve
(npr.: Švedska, ZDA).
14. V mnogih državah, predvsem pri članicah ES, so uvedene
različne spodbude za izvajanje okolju prijaznejšega prevoza.
Takšne spodbude so namenjene prehajanju tovornega
prometa s cest na železnico, ki je okolju prijaznejši prometni
sistem (onesnaževanje, hrup, vpliv na bivalno okolje).
Ob upoštevanju aktov ES in tujih izkušenj je predlagatelj zakona
pri pripravi njegovega besedila v največji možni meri upošteval
posebnosti, ki izvirajo iz slovenskega pravnega reda in pravnega
ter dejanskega položaja železnic v njem.

6. Železniško infrastrukturo upravljajo upravljavci železniške
infrastrukture, ki so organizirani v obliki samostojnih
gospodarskih družb (Francija, Švedska, Portugalska,
Danska) ali kot organizacijska enota znotraj železniškega
podjetja, vendar pod nadzorom državnega organa Uprave
za infrastrukturo (Finska, Nizozemska).

II. POJASNILA K NEKATERIM ZAKONSKIM
DOLOČBAM
I l/A REORGANIZACIJA JAVNEGA PODJETJA
Predlog zakona v 19. členu daje pooblastilo Vladi RS, da z uredbo,
katere vsebino opredeljuje tretji odstavek, določi organizacijo
slovenskega železniškega podjetja. Oblikuje ga lahko kot osebo
javnega ali zasebnega prava. Ustanovi lahko eno organizacijo ali
več povezanih organizacij. Vlada je leta 1997 oblikovala delovno
skupino, katere naloga je bila priprava modela reorganizacije in
pravnih podlag za njeno izvedbo. Na podlagi ugotovitev o
sedanjem stanju v slovenskem železniškem prometu in po
obravnavi izkušenj v drugih državah je skupina prišla do
ugotovitve, da je najoptimalnejša organiziranost v tri pogodbeno
povezane (koncern) organizacije:
- tovorni promet
- potniški promet
- infrastruktura.
Prva posluje na povsem tržnih načelih in zagotavlja prevoz blaga
v notranjem in mednarodnem železniškem prometu ter prevoz
blaga v kombiniranem prometu. Dejavnost je financirana pretežno
s plačilom za opravljene storitve, manjši del pa z delnim
nadomestilom cene kombiniranega prevoza, ki se opravlja kot
gospodarska javna služba. Drugi dve z izvajanjem gospodarskih

7. Za vzdrževanje infrastrukture in za vlaganja vanjo država
praviloma prispeva v obliki subvencij. V Novi Zelandiji in v
ZDA, kjer je infrastruktura v lasti zasebnih izvajalcev
železniškega prometa, država ne subvencionira njenega
vzdrževanja in naložb vanjo.
8. V vseh državah sta izvajanje in upravljanje železniškega
prometa praviloma vertikalno povezani. Vertikalna povezanost
pomeni, da za upravljanje železniške infrastrukture in
upravljanje prometa ob svojem delu izvajanja železniških
prometnih storitev skrbi izvajalec železniškega prometa, ki je
običajno največja in praviloma državna železnica. Izjema so
Švedska, Danska in Velika Britanija. Na Švedskem in na
Danskem skrbi za upravljanje železniškega prometa državni
organ, ki skrbi za infrastrukturo. V Veliki Britaniji pa skrbi zanj
zasebna družba, ki ni izvajalec železniškega prometa, je pa
tudi upravljalec infrastrukture.
9. Državne železniške družbe praviloma delujejo v skladu s
splošnimi predpisi, ki urejajo delo subjektov na trgu svobodne
9. november 1998
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Progo za neposredno povezavo Slovenije z Republiko Madžarsko
gradijo Slovenske železnice, d.d. Železniška proga na smeri
Puconci-Hodoš-državna meja bo v prvi fazi last javnega podjetja
Slovenske železnice, d.d., zgrajena pa na zemljiščih, ki so last
Republike Slovenije. Vrednost celotnega projekta, ki je bil skladno
s potrjenim investicijskim programom predmet javnega razpisa,
je 15 mrd SIT. Zgraditev proge je obveznost Republike Slovenije,
ki izvira iz naslova podpisane in potrjene mednarodne pogodbe.
Potrebna sredstva bodo delno zagotovljena v državnem
proračunu, preostala pa na podlagi zakona o poroštvu, ki ga je
sprejel Državni zbor RS na svoji 9. seji s posojili, ki jih bo najelo
javno podjetje Slovenske železnice, d.d. Vlada RS je sprejela
sklep, s katerim je določila javno podjetje Slovenske železnice,
d.d., ki je v 100-odstotni lasti Republike Slovenije, za investitorja.
Le na ta način bo mogoče izpeljati celoten projekt gradnje proge
v roku, ki ga določa mednarodna pogodba, ki sta jo podpisali vladi
Republike Slovenije in Republike Madžarske. Ob uveljavitvi
predlaganega zakona bo infrastruktura vključno s to progo postala
državna last, država pa bo prevzela tudi s tem povezane kreditne
obveznosti.

javnih služb zagotavljata javne dobrine. Njuno delo je financirano
deloma iz cene storitev (potniški promet), deloma iz uporabnine
za železniško infrastrukturo (infrastruktura) in deloma iz sredstev
proračuna (obe organizaciji).
S prevzemom obveznosti, ki zadevajo infrastrukturo, prevzemom
obveznosti iz naslova Slovenskih železnic, p.o., neplačanih
davkov in prispevov in prevzemom dolga do tujih železniških
uprav (21. in 22. člen predloga) bo železniškemu podjetju (em),
zagotovljena zdrava finančna struktura, ki obeta normalno
poslovanje. Ob normalnem plačevanju storitev, ki jih bodo opravljali
izvajalci gospodarskih javnih služb, dodatna sredstva iz
proračuna ne bodo potrebna. Seveda pa bo morala država
zagotoviti sredstva za modernizacijo in gradnjo železniške
infrastrukture, če bo hotela, da se železniški prometni sistem
uveljavi tako, kot si zasluži glede na javni interes in na svoje
prednosti.
Il/B INFRASTRUKTURA
Železniška infrastruktura je last javnega podjetja Slovenske
železnice, d.d., ki je, kot je bilo že omenjeno, v 100-odstotni lasti
Republike Slovenije. Lastninska pravica izvira iz zakona in
sklepov vlade.

Poroštvene obveznosti države, ki se nanašajo na železniško
infrastrukturo, so razvidne iz poročila Ministrstva za finance, ki je
bilo objavljeno v Poročevalcu DZ junija tega leta. Slovenske
železnice, d.d., nimajo drugih obveznosti iz naslova vzdrževanja,
modernizacije in gradnje infrastrukture.

V 15. členu Zakona o načinu opravljanja in financiranja prometa
na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem
preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice (Uradni list
RS, št. 71-2583/93) je določeno, da Vlada RS reorganizira
Slovenske železnice v javno podjetje v obliki delniške družbe.

Il/C GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
Predlog zakona kot gospodarske javne službe, ki jih na področju
železniškega prometa kot javne dobrine zagotavlja država, določa:

Vlada RS je na podlagi zgoraj navedene določbe zakona dne
30.8.1994 pod št.: 023-03/94 - 6/1-8 sprejela sklep o ustanovitvi
javnega podjetja Slovenske železnice, d.d. Osnovni kapital
Slovenskih železnic, d.d., opredeljen v drugi točki navedenega
sklepa, je bil določen v vrednosti 40.473.580.000,00 SIT. Navedeni
sklep oziroma v njem opredeljena vrednost družbenega kapitala
temelji na bilančnih podatkih iz bilance javnega podjetja Slovenske
železnice Ljubljana, p.o., za leto 1993 (31.12.1993). Bilančna
vsota, ki pomeni vrednost družbenega kapitala Javnega podjetja
Slovenske železnice Ljubljana, p.o., zajema tudi vrednost
infrastrukture in drugih nepremičnin in je posebej prikazana.

1. Gospodarsko javno službo za zagotavljanje železniških
prometnih storitev prevoza potnikov in kombiniranega prometa.
2. Gospodarsko javno službo za javno železniško infrastrukturo,
s katero država zagotavlja vzdrževanje, modernizacijo in
gradnjo javne železniške infrastrukture.
3. Gospodarsko javno službo za upravljanje in vodenje
železniškega prometa, s katero zagotavlja izvajanje del,
vezanih na sprejem in uveljavitev voznih redov, izvajanje
procesov vodenja železniškega prometa in druga s tem
povezana dela. Služba je na novo oblikovana, ni pa nova. Dela
že zdaj v javnem interesu opravlja javno podjetje Slovenske
železnice, d.d., služba pa je oblikovana zaradi prilagoditve
organiziranosti železniškega prometa mednarodnim
izkušnjam, ki so dale dobre rezultate. Predvidoma jo bo
opravljalo podjetje ali gospodarska družba, ki bo upravljala
infrastrukturo.

Bilanca poslovanja in bilanca nepremičnin, med kateri sodi tudi
železniška infrastruktura, se vodita ločeno, vsekakor pa na
podlagi navedenega; železniška infrastruktura sodi v premoženjsko bilanco javnega podjetja Slovenske železnice, d.d.
Predlagani zakon določa, da se iz premoženja Slovenskih železnic,
d.d., izloči železniška infrastruktura, ki postane državna last.
Infrastruktura ni predmet pravnega nasledstva, ki ga prevzamejo
novoustanovljeni pravni subjekti, nastali iz Slovenskih železnic,
d.d.

Med javne dobrine, ki se zagotavljajo z gospodarskimi javnimi
službami, ne sodi prevoz blaga v železniškem prometu. Ta se
financira s ceno storitve. Zanj država zagotavlja infrastrukturo,
vendar mora operater zanjo plačevati uporabnino.

Država prevzame vse obveznosti, ki so jih Slovenske železnice,
d.d., prevzele kot naslovni lastnik železniške infrastrukture zaradi
njenega vzdrževanja, modernizacije in gradnje. Država je sredstva
za vzdrževanje v glavnem zagotavljala iz proračuna, sredstva
za modernizacijo in gradnjo pa je javno podjetje Slovenske
železnice, d.d., zagotavljalo s posojili, za katera je poroštvo dajala
država. Na ta način je bila država tudi dolžna zagotavljati sredstva
za odplačevanje posojil, saj Slovenske železnice, d.d., teh
sredstev praviloma niso imele. Država bo seveda posledično
morala zagotavljati sredstva za dela, povezana z železniško
infrastrukturo (za vzdrževanje, gradnjo in modernizacijo). Del
potrebnih sredstev si bo država zagotavljala z obračunavanjem
uporabnine, ki jo bodo morali plačevati uporabniki železniške
infrastrukture.

Skladno z določbo prvega odstavka 3. člena Zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, v
nadaljevanju ZGJS), se obvezne gospodarske javne službe
določijo z zakonom. V predlogu zakona določene javne
gospodarske službe so torej obvezne javne gospodarske službe.
Skladno z drugim odstavkom 3. člena ZGJS določi način
opravljanja republiške gospodarske javne službe vlada z uredbo.
Uredba o gospodarski javni službi mora skladno s 7. členom
ZGJS določati:
- organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja po
vrstah in številu izvajalcev (v režijskem obratu, javnem
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Na podlagi izkušenj držav v svetu mora Slovenija neizogibno
ustanoviti državni organ (po predlogu zakona: Direkcija za
železniški promet), ki bo nepristransko opravljal delo na področju
izvajanja gospodarskih javnih služb, kakovostnega in
količinskega nadzora opravljanja dela na tem področju,
nepristranskega zagotavljanja odvijanja železniškega prometa
(infrastruktura, zaračunavanje uporabnine, vozni redi, druge
upravne in strokovnotehnične zadeve).

gospodarskem zavodu, javnem podjetju, na podlagi koncesije
ali javnih kapitalskih vložkov),
- vrsto in obseg javnih dobrin ter njihova prostorsko razporeditev,
- pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
- pravice in obveznosti uporabnikov,

IV. DOLOČBE O STAVKI

- vire financiranja gospodarskih javnih služb in način njihovega
oblikovanja, ki so že opredeljeni v 2. členu predloga zakona,

Vsi zaposleni imajo v skladu z ustavo pravico do stavke. Ustava
tudi določa da se lahko, če to zahteva javna korist, pravica do
stavke omeji z zakonom. Stavka, ki je sicer sindikalna pravica,
se ne sme prepovedati.

- vrsto In obseg objektov In naprav, potrebnih za izvajanje
gospodarske javne službe, ki so lastnina republike ali lokalne
skupnosti, ter del javne lastnine, ki je javno dobro, in varstvo, ki
ga uživa; država prevzema v svojo last železniško infrastrukturo
- 12. člen predloga; skladno s 4. členom Zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, v nadaljevanju ZSZ) so
grajeni objekti infrastrukture javno dobro in tako zunaj pravnega
prometa,

Določbe predlaganega zakona bodo urejale pravico do stavke v
skladu z načelom, da se mora dejavnost železniškega prometa,
v kateri železniški delavci opravljajo svoj poklic, nemoteno in
trajno odvijati. Slednje je tista javna korist, zaradi katere se skladno
z ustavo (77. člen) delavcem v železniškem prometu omejujejo
pravice do stavke.

- druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe.

V številnih državah so različnim kategorijam zaposlenih na različni
podlagi (z zakonom ali na podlagi kolektivnih ali individualnih
delovnih pogodb) omejene pravice do stavke. Pravica do stavke
povzroča posebne težave v javnem in pol-javnem sektorju, kjer
pojem delodajalca ni povsem jasen in kjer se problem družbeno
pomembnih služb pojavlja pogosteje kot drugih sektorjih, saj
izvajanje pravice do stavke neizogibno prizadene državljane in
druge subjekte, ki se počutijio kot žrtve sporov, v katere niso
vključeni. V našem pravnem sistemu je pravico do stavke mogoče
omejiti le z zakonom.

Vlada lahko s svojim aktom (uredbo - 3/2 čl. ZJGS) organizaciji
(podjetju, gospodarski družbi) podeli pravico opravljanja javne
gospodarske službe (36/2 čl. v zv. s 3/2 čl. ZJGS). Druga podjetja
ali družbe morajo pravico do opravljanja pridobiti s sodelovanjem
na javnih razpisih.
Vlada bo torej z uredbo določila vse podrobnosti, ki se nanašajo
na organizacijo, obseg javnih dobrin, ki jih zagotavlja država, vire
financiranja, ki jih deloma že določa zakon, in druga vprašanja,
pomembna za izvajanje gospodarskih javnih služb za zagotavljanje
javnih dobrin na področju železniškega prometa.

Mednarodna konvencija o gospodarskih, socialnih in kulturnih
pravicah (v nadaljevanju: Konvencija 87) določa, da se države
članice konvencije obvežejo, da bodo med drugim zagotavljale
"pravico do stavke", če je izpeljana v skladu z zakonom
posamezne države. Zakonodaja v večini držav, tudi pri nas,
priznava pravico do stavke. Glede na pomen posamezne
dejavnosti v družbenem življenju so za v njej zaposlene postavljene
določene omejitve. Te so odvisne od pomembnosti dejavnosti v
družbenem življenju, od stanja delavcev, funkcije, ki jo opravljajo,
hierarhičnega položaja in drugih pogojev. Omejitve so povezane
tudi s cilji ali metodami stavke ter z dolžnostjo predhodne napovedi.
Zakonske omejitve pravice do stavke so za družbeno pomembne
službe pogosto podobne ali enake, saj te službe opravljajo javni
uslužbenci ali zaposleni s podobnim stanjem.Temeljni kriteriji niso
toliko v javni ali zasebni funkciji kot v naravi opravljanja del. Taka
delitev je zelo koristna, kajti ni si težko predstavljati situacije, v
kateri delavci zasebnega ali polzasebnega sektorja opravljajo
dolžnosti, ki nedvomno spadajo v področje pomembnih javnih
služb. Med takšne dejavnosti nedvomno sodi železniški promet.
Prekinitve delovanja določenih služb, ki ne bi delovale zaradi
stavke, ter zastoji, ki bi na področju železniškega prometa nastali
zaradi teh prekinitev, lahko ogrozijo življenje ljudi, njihovo osebno
varnost ali zdravje, premoženje velike vrednosti, povzročijo veliko
neposredno in posredno gospodarsko škodo in onemogočijo
izpolnjevanje mednarodnih obveznosti države. To so gotovo
razlogi, ki utemeljujejo omejevanje pravice do stavke delavcem,
ki delajo v železniškem prometu oziroma na določenih delih te
dejavnosti.

I l/D JAVNA IN DRUGA ŽELEZNIŠKA INFRASTRUKTURA
Predlog zakona v 11. členu določa "javno in drugo železniško
infrastrukturo". Pod drugo železniško infrastrukturo so mišljeni
industrijski tiri in proge drugih železnic, ki niso vedno priključeni
na javno železniško infrastrukturo. Razlikovanje je potrebno zaradi
določb Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97),
določb zakonov, ki urejajo posege v prostor, prostorskih
ureditvenih načrtov in zaradi izvajanja Zakona o varnosti v
železniškem prometu, da se tudi pri obratovanju teh železnic
zagotovi varnost.
I I/DIREKCIJA ZA ŽELEZNIŠKI PROMET
Predlog zakona določa ustanovitev Direkcije za železniški promet
kot organa v sestavi Ministrstva za promet in zveze (18. člen).
Pravni temelj ustanovitve je podan v 120. členu Ustave RS, ki
določa, da se organizacija državne uprave določa z zakonom.
Direkcija bo opravljala strokovnotehnične in nekatere upravne
naloge. Njena temeljna naloga bo zagotavljanje nadzora nad delom
javnih podjetij ali gospodarskih družb, ki bodo izvajale
gospodarske javne službe, in zagotavljanje razmer za njihovo
delo.
Nekatere strokovno tehnične naloge, povezane z razvojem,
modernizacijo in gradnjo železniške infrastrukture, ki jih vsaj v
začetku ne bi mogla opravljati direkcija, bi bile lahko na podlagi 13.
člena ZGJS prenesene na organizacijo, ki bi jo kot krovno
organizacijo železniških organizacij v Sloveniji ustanovila Vlada
RS v obliki javnega holdinga.
9. november 1998

Odbor strokovnjakov pri Mednarodni organizaciji dela (MOD)
meni, da je pravica do stavke bistven dodatek pravici do
združevanja, ki jo varuje Konvencija 87 (pa tudi ustava RS). Vendar
ta pravica ni absolutna in je lahko v izjemnih okoliščinah za
določeno kategorijo delavcev omejena ali odpravljena, še posebej
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za določene državne uslužbence ali delavce družbeno
pomembnih služb. Zagotovljena pa morajo biti določena
nadomestna jamstva: postopki za posredovanje in
sporazumevanje, ki ob neuspehu vodijo v arbitražni postopek, ki
ga izvede organ, ki mu zaupata v spor vključeni strani.
7. člen predloga zakona določa način stavke. Stavkajoči morajo
zagotoviti izvajanje minimuma delovnega procesa, ki zagotavlja
minimum javnih dobrin, ki jih z javno gospodarsko službo
zagotavlja država, prevoz tovorov pod posebnim režimom (živina,
hitro pokvarljivo blago, nevarne snovi), mednarodni prevoz
potnikov in blaga, ter storitve za obrambo, zaščito in reševenje.
Ministrstvo za promet in zveze je pooblaščeno, da v skladu z
opredeljenim minimumom delovnega procesa za vsako
voznoredno obdobje določi vlake, ki morajo voziti med stavko.
Direktorji družb, ki opravljajo delo v železniškem prometu, so
pooblaščeni določiti delavce, ki morajo zaradi zagotavljanja
določenega minimuma obsega dela opravljati delo med stavko.
Drugi delavci lahko stavkajo. Ce delavci, ki so s sklepom direktorja
določeni za delo zaradi zagotavljanja minimuma obsega dela,
dela nočejo opravljati, se jim izreče ukrep prenehanja delovnega
razmerja.
8. člen predloga zakona določa postopek uveljavljanja stavkovnih
pravic. Stavka mora biti napovedana 45 dni pred začetkom. Od
napovedi do začetka napovedane stavke morata delodajalec in
stavkovni odbor skušati doseči dogovor o zahtevah delavcev. Po
preteku navedenega roka lahko delavci oziroma sindikat
organizirajo opozorilno stavko, ki lahko traja 4 ure. Delodajalec in
stavkovni odbor morata v naslednjih 30 dneh še intenzivneje
doseči dogovor. Če v tem času ni dosežen za obe strani sprejemljiv
dogovor, lahko stavkovni odbor izvede stavko, ki lahko traja 48
ur. Med stavko in v nadaljnjih treh mesecih tečejo o zahtevah
delavcev pogajanja med delodajalcem in stavkovnim odborom.
Če do za obe strani sprejemljivega dogovora ne pride, odloča o
zahtevah delavcev in predlogih delodajalca arbitražni svet, ki ga
določa Kolektivna pogodba za dejavnost železniškega prometa.
To je organ, ki ga sestavljajo predstavniki sindikata, delodajalca
in soglasno imenovan predsednik, ki ni predstavnik nobene od
strank. Nedvomno ima zaupanje obeh strani. Njegova odločitev
je dokončna in jo morajo spoštovati tako delavci kot delodajalec(i).
Določbe o stavki kot so zapisane v predlogu zakona so pogoj za
odvijanje stavke v železniškem prometu. Pravico do stavke je
skladno z Ustavo RS mogoče omejiti le z zakonom. Določbe
upoštevajo mnenja Odbora strokovnjakov pri Mednarodni
organizaciji dela in zagotavljajo pravico do stavke ob tem:
1. da je zagotovljeno izvajanje minimuma obsega dela med stavko;
2. da je opredeljen rok, ki mora poteči od napovedi stavke do
stavke;
3. da je opredeljena zahteva, da morata stranki spora skušati
spor rešiti z dogovarjanjem;
4. da odloča o zahtevah in predlogih arbitražni organ, če ni
dosežen sporazum.
V. SKLEPNE UGOTOVITVE
V skladu s prejšnjimi navedbami besedilo predlaganega zakona
o železniškem prometu oziroma posledično podzakonski akti, ki
bodo sprejeti na njegovi podlagi, določa:

- železniške prometne storitve in v njihovem okviru storitve, ki jih
v javnem interesu zagotavlja država z gospodarsko javno
službo;
- ravnanje ob stavki, ki zagotavlja javni interes in izpolnjevanje
mednarodnih obveznosti države;
- način uveljavljanja stavkovnih pravic;
- železniška infrastruktura (kaj vse jo sestavlja);
- status in lastništvo javne železniške infrastrukture (neodtujljiva
državna last);
- prost pristop izvajalcev železniškega prometa na železniško
infrastrukturo oziroma pravica do vozne poti;
- plačevanje uporabnine za uporabo železniške infrastrukture;
- gospodarski javni službi, s katerima država zagotavlja:
a) vzdrževanje, modernizacijo in gradnjo železniške
infrastrukture
in
b) upravljanje in vodenje železniškega prometa;
- organ v sestavi ministrstva za promet in zveze, ki opravlja
strokovno tehnične in nekatere upravne naloge s področja
železniškega prometa (priprava programov, izdajanje dovoljenj,
nadzor porabe sredstev, izdajanje dovoljenj nadzor, itd.);
- pooblastilo Vladi RS za sprejem uredbe o reorganizaciji javnega
podjetja Slovenske železnice, d.d.;
- pravno nasledstvo do premoženja Slovenskih železnic, d.d.;
- prenos finančnih obveznosti, ki jih imajo Slovenske železnice,
d.d., iz naslovov posojil za vzdrževanje, modernizacijo in gradnjo
železniške infrastrukture odloženih plačil davkov in prispevkov
do leta 1993 ter dolgov do tujih železniških uprav, na državo.
V ustreznih aktih (uredbah, odlokih, ustanovitvenih aktih,
pogodbah), katerih temeljna pravna podlaga je predlagani zakon,
bo treba v skladu z akti ES, predvsem pa z njenimi smernicami
91/440, 95/18, 95/19 ter stališči Komisije ES, danimi v Strategiji za
revitalizacijo železnic v ES (Bela knjiga, Bruselj, junij 1996)
opredeliti:
- nediskriminacijsko dodeljevanje pristopa na železniško traso in
obračunavanje uporabnine zanjo;
- način obračunavanja uporabnine za železniško infrastrukturo,
način plačevanja in uporabe zbranih sredstev;
- upravljanje železniške infrastrukture ter dolžnosti in pravice
njenega upravljavca;
- upravljanje železniškega prometa ter dolžnosti in pravice
upravljavca;
- postopek za dodelitev koncesije za upravljanje železniškega
prometa, če upravljanje železniškega prometa ni naloga
določenega izvajalca;
- pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec železniškega potniškega
in/ali blagovnega prometa;
- postopek za dodelitev koncesije za izvajanje potniškega in
kombiniranega železniškega prometa oziroma določitev
izvajalca;
- položaj in organizacijo SŽ, delovno področje njenih pravnih
naslednikov, njihove pravice in dolžnosti.
Na ta način si Slovenija lahko zagotovi svoje mesto med državami,
ki so pomembne izvajalke železniškega prometa. Tak položaj je
za Slovenijo pomemben tudi zaradi njenega zemljepisnega
položaja, ki ji daje položaj izrazito države v prehodu.To je prednost,
ki jo je treba znati pravilno izkoristiti. Prometni tokovi Evrope, ki
daje velik poudarek železniškemu prometu, lahko Slovenijo obidejo,
če na izziv ne bo pripravljena.

Opomba uredništva:
Predlog zakona o železniškem prometu (EPA 364 - II) hitri postopek (ZZelp-7), je bil objavljen v Poročevalcu
št. 9, dne 27. januarja 1998.
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Predlog zakona o

VARNOSTI

V

ŽELEZNIŠKEM

PROMETU

(ZVZP)
- EPA 683 - II - druga obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 81. seji dne 22/10-1998 določila
besedilo:

S tem predlogom zakona in amandmaji nadomešča gradivo,
ki ga je poslala z dopisoma, št. 340-02/94-7/2-8 z dne 30/41996 in dne 29/5-1998.

- PREDLOGA ZAKONA O VARNOSTI V ŽELEZNIŠKEM
PROMETU,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi stališč in sklepov 30. seje
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 26/4-1995 in 187.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

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

H krati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike
Slovenije k predlogu zakona o varnosti v železniškem prometu
- druga obravnava.

- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze,
- dr. Slavko HANŽEL, državni sekretar v Ministrstvu za promet
in zveze.

)
4. prometna pravila;

SPLOŠNE DOLOČBE

5. prometna signalizacija;

1. člen

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

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

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

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

8. posebni zdravstveni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati železniški
delavci, ki neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega
prometa;

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

9. sestava Izmene, trajanje izmene in prekinitve dela med izmeno,
trajanje vožnje vlečnega vozila, dnevni in tedenski počitek in
razporeditev v izmene železniških delavcev, ki neposredno
sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa;

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

10. notranji nadzor izvajalca železniških prometnih storitev (v
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kota glede na horizontalo, izražen v promilih;

nadaljnjem besedilu: izvajalec) nad varnim železniškim
prometom;

14) prosti profil proge je omejen prostor v prečnem prerezu,
pravokotnem na os tira, pri čemer je os prostega profila
pravokotna na premico, ki se dotika zgornjega roba tirnice in
gre skozi sredino tira, v katerega ne smejo segati deli
postrojev, objektov, signalov, kupi materiala ali drugi predmeti;

11. disciplinski ukrepi;
12. posebni varnostni ukrepi;
13. dolžnosti izvajalca ob izrednih dogodkih v železniškem
prometu;

15) nakladalni profil je omejen prostor v prečnem prerezu,
pravokotnem na os tira, ki ga z nobenim svojim delom ne
sme presegati prazno ali naloženo železniško vozilo;

14. zaščita železniških prog in vozil;
15. inšpekcija železniškega prometa.

16) progovni pas je prostor na obeh straneh proge, razširjen za
8 m od osi skrajnega tira zunaj naselja oziroma 6 m v naselju;

Pogoji iz prejšnjega odstavka veljajo za zagotavljanje varnega
železniškega prometa po železniških progah, po industrijskih tirih
in po progah drugih železnic.

17) varovalni progovni pas je zemljiški pas na obeh straneh proge,
širok 200 m, merjeno od osi skrajnih tirov;

2. člen

18) razdalja med tiri je razdalja med osmi tirov;

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo tale pomen:

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

1) železniški promet je s tem zakonom urejen enoten tehničnotehnološki proces pri opravljanju železniških prometnih
storitev;

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

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

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

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

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

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

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;

5) druga železnica je gospodarska družba za promet, industrijo,
rudarstvo, gozdarstvo, turizem in druge gospodarske panoge,
ki po lastni progi prevaža potnike ali stvari;

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

6) železniške proge so magiostralne in druge proge;
7) magistralna železniška proga je proga, ki je uvrščena v
mednarodno železniško omrežje magistralnih prog;

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

8) druga železniška proga je proga, ki ni uvrščena v mednarodno
železniško omrežje magistralnih prog;

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

9) industrijski tir je železniški tir, ki ni železniška proga ali proga
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;

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;

10) proga druge železnice je proga v lasti druge železnice, ne
glede na to ali je priključena na železniško progo;
11) železniška proga z avtostop napravo je proga oziroma del
proge, na kateri ali na katerem je pri uvoznih In Izvoznih
signalih na vseh prometnih mestih ter pri prostornih In kritnih
signalih nameščena progovna avtostop naprava;

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;

12) železniško območje je zemljišče, na katerem so železniška
proga, postroji, naprave In objekti, ki so neposredno namenjeni
za opravljanje železniškega prometa;

31) sistem železniških zvez so telekomunikacijski objekti oziroma
tehnična sredstva, ki se uporabljajo za prenos, oddajo ali

13) nagib nlvelete je vzdolžni nagib proge, ki se meri s tangensom
poročevalec, št. 65
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48) depo za vlečna vozila je železniški objekt z ustreznimi postroji
in napravami, v katerem se pripravljajo in vzdržujejo vlečna
vozila;

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);

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

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);

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

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

51) nesreča je izredni dogodek v železniškem prometu, v katerem
je ena ali več oseb izgubilo življenje ali bilo huje poškodovanih
ali je nastala precejšnja gmotna škoda ali večja prekinitev v
železniškem prometu. Nesreča je tudi vsako trčenje vlakov,
nalet in iztirjenje vlaka ne glede na posledice;

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

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 železniškega prometa ali
je bil ogrožen ali oviran železniški promet;

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

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

37) profil vozila je omejen prostor v prečnem prerezu,
pravokotnem na os tira, ki ga z nobenim svojim delom ne
sme presegati prazno ali naloženo železniško vozilo;

54) potnik je oseba, ki pogodbeno uporablja železniške prometne
storitve potniškega prometa;
55) upravljalec ceste je za državne ceste Republiška direkcija
za ceste ali podjetje, ki ga je republika ustanovila za upravljanje
določenih državnih cest, za občinske ceste lokalna
samoupravna 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
izkoriščanje in vzdrževanje te ceste, je upravljalec ceste
pravna ali fizična oseba, kateri je bila dodeljena koncesija;

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 železniških
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;

56) cestno vozilo je vsako prevozno sredstvo, namenjeno za
vožnjo po cesti.

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

II. POGOJI ZAVAREN ŽELEZNIŠKI
PROMET

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

1. Železniške proge

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

3. člen
Progo sestavljajo spodnji in zgornji ustroj proge, telekomunikacijske, signalnovarnostne, elektrovlečne in elektroenergetske
naprave in objekti na progi, oprema proge, visoke zgradbe s
pripadajočim zemljiščem, progovni pas in zračni prostor nad
ravnino tirnic v višini 12,75 m pri daljnovodih nazivne napetosti
220 kV in 14 m pri daljnovodih nazivne napetosti 400 kV.

44) registrirni merilnik hitrosti (tahograf) je naprava za registriranje
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;

4. člen
Železniške proge se morajo projektirati, graditi in vzdrževati tako,
da ustrezajo prevozni in prepustni moči proge, hitrosti vlakov,
osni obremenitvi, masi železniških vozil na dolžinski m, zahtevam
varnega železniškega prometa ter drugim pogojem, ki jih za
posamezno progo predpiše minister, pristojen za promet. Pri
projektiranju, gradnji in vzdrževanju prog se morajo upoštevati
tudi pogoji, določeni z obveznimi priporočili Mednarodne
železniške zveze, ki se nanašajo na projektiranje, gradnjo in
vzdrževanje železniških prog.

46) prometna signalizacija so predpisane vidne in slišne oblike
sredstev in naprav, s katerimi se pri opravljanju železniškega
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;
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progah mora biti najmanj 4 m;

Spodnji in zgornji ustroj proge, postroji, naprave in objekti na progi
se morajo projektirati in graditi v skladu s tehničnimi predpisi in
standardi, ki se nanašajo na proge, postroje, naprave in objekte
na progi, tako da je zagotovljena tehnično-tehnološka enotnost v
železniškem prometu.

7) osna obremenitev in masa vozila na dolžinski m magistralnih
prog morata biti najmanj 225 kN na os in 8 t na dolžinski m,
drugih prog pa 180 kN na os in 6,4 t na dolžinski m.

Postroji, naprave in oprema, ki so sestavni del prog, se smejo
vgraditi v proge in vključiti v promet, le če je zanje izdan atest o
usklajenosti.

Železniške proge morajo izpolnjevati pogoje prostega profila za
odprto progo, za mostove, za predore in za postaje, odvisno od
tega, ali je proga elektrificirana ali ne, določene s predpisom, ki ga
izda minister, pristojen za promet.

Pogoje za vgradnjo in začasno obratovanje neatestiranih
postrojev, naprav in opreme proge določi za posamične primere
minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom, pristojnim
za znanost.

8. člen
Upravljavec mora o progi voditi evidenco in druge tehnične
podatke, ki so pomembni za varnost železniškega prometa, v
skladu s predpisom, ki ga izda minister.

5. člen
Pred tehničnim pregledom spodnjega in zgornjega ustroja proge,
postrojev, naprav in objektov na progi se morata opraviti
preizkušnja in poskusno obratovanje. Pogoji za preizkušnjo in
poskusno obratovanje se določijo s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za promet.

9. člen
Odvisno od največje hitrosti vlakov morajo biti železniške postaje
in izogibališča opremljene s signalnovarnostnimi napravami in
postroji takole:

6.člen

1) za največjo hitrost vlaka nad 50 km/h čez kretniško območje
na drugih železniških progah oziroma ne glede na največjo
hitrost vlaka po magistralne progah - z uvoznimi signali, ki so
predsignalizirani. Uvozni signali morajo biti v tehnični odvisnosti
od lege kretnic na vozni poti, tako da signalizirajo, ali je vožnjo
dovoljeno nadaljevati z največjo ali z zmanjšano hitrostjo.;

Spodnji in zgornji ustroj proge, postroji, naprave in objekti na progi
se smejo izročiti v železniški promet brez omejitev potem, ko se
s tehničnim pregledom ugotovi, da izpolnjujejo pogoje, predpisane
s tehničnimi predpisi iz drugega odstavka 4. člena tega zakona,
in da je zagotovljena tehnično-tehnološka enotnost.
Tehnični pregled iz prejšnjega odstavka je obvezen za
novozgrajene in rekonstruirane spodnje in zgornje ustroje prog,
postroje, naprave in objekte na progi, opravi pa se, ko je končana
njihova graditev oziroma rekonstrukcija v celoti ali faza, v kateri
se lahko vključijo v promet.

2) za največjo hitrost vlaka nad 100 km/h - z uvoznimi in izvoznimi
signali, ki so predsignalizirani in so od vozne poti v takšni
tehnični odvisnosti, da se lahko postavijo v lego, ki dovoljuje
nadaljnjo vožnjo, če je poprej zavarovana vozna pot in če je
proga v smeri vožnje vlaka prosta do naslednjega prostornega
ali uvoznega signala. Izvozni signali sosednjih prometnih mest
na enotirni progi morajo biti v takšni tehnični odvisnosti, da se
lahko postavijo v lego, ki dovoljuje vožnjo le v eni smeri. Uvozni
in izvozni signali na železniških postajah ter prostorni in kritni
signali morajo biti opremljeni s progovno avtostop napravo.

Spodnji in zgornji ustroj proge, postroje, naprave in objekte iz
prvega odstavka tega člena tehnično pregleda pristojni upravni
organ, ki je izdal dovoljenje za njihovo graditev oziroma
rekonstrukcijo.
7. člen

Magistralne železniške proge, po katerih je največja dovoljena
progovna hitrost nad 100 km/h, morajo biti opremljene z napravami
za vzpostavljanje radijske zveze med osebjem vlečnega vozila
in centrom za upravljanje železniškega prometa.
Če se železniška proga cepi od železniške proge z avtostop
napravo, morajo biti signali in predsignali na cepišču opremljeni s
progovno avtostop napravo ali s ščitno kretnico na vozni poti.

Železniške proge, ki so zgrajene ali rekonstruirane po uveljavitvi
tega zakona, morajo izpolnjevati tele pogoje:
1) širina tira med notranjima robovoma tirničnih glav mora znašati
1.435 mm, pri čemer ne sme biti manjša kot 1.430 mm in ne
večja kot 1.470 mm, vključno z razširitvijo tira v krivini;

10. člen

2) polmer loka na glavnem prevoznem tiru na odprti progi mora
znašati najmanj 300 m, na železniški postaji pa najmanj 500 m.
Zunanja tirnica mora biti v odvisnosti od polmera loka in od
največje dovoljene progovne hitrosti nadvišana, vendar ne
več kot 150 mm;

Železniška proga se cepi od železniške proge na železniški postaji.
Izjemoma se lahko cepi na odprti progi ob tehle pogojih:
t
1) cepna kretnica mora biti izvedena s ščitnim tirom, zavarovana
s signalom, ki je predsignaliziran, in nadzorovana s sosednjega
zasedenega prometnega mesta na progi;

3) odločilni nagib nivelete na odprti progi je lahko največ 25
promilov;

2) signal mora biti v odvisnosti od lege cepne kretnice.
4) nagib nivelete na postaji je lahko; če je postaja v premi - največ
1 promile, če je v krivini - pa največ 2,5 promila, odvisno od
polmera loka;

11. člen
Križanja prog zunaj prometnih mest morajo biti izvennivojska.

5) razdalja med tiri na postaji mora biti najmanj 4,75 m, razdalja
med tiri, med katerimi so peroni, visoki najmanj 0,5 m, merjeno
od zgornjega roba tirnice, pa najmanj 6 m;

12. člen
Skupni most za železniško progo in cesto sme biti zgrajen na
istih stebrih ali s skupno konstrukcijo, če sta proga in vozišče

6) razdalja med tiri na odprti progi pri dvotirnih in vzporednih
poročevalec, št. 65
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izvesti varnostne ukrepe v skladu s predpisom, ki ga izda minister.

ceste popolnoma ločena z varnostno ograjo.
13. člen

Na telekomunikacijskih in signalnovarnostnih napravah ali na delih
naprav, ki so v neposredni bližini električnega omrežja, morajo
biti izvedeni ukrepi za varstvo pred škodljivimi, nevarnimi in
motilnimi električnimi vplivi v skladu s predpisom, ki ga izda minister.

V progovnem pasu se smejo graditi le železniški objekti, postroji,
napeljave in naprave.
Ne glede na prejšnji odstavek se smejo v soglasju z ministrom,
pristojnim za promet, v progovnem pasu graditi objekti in postroji
drugih organizacij, namenjeni za nakladanje in razkladanje, ki se
1
prevažajo po železnici.

19. člen

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

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.

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

20. člen
Prostori in mesta za sprejemanje, zadrževanje in odpravljanje
potnikov, prtljage in pošiljk v železniškem prometu morajo biti
urejeni tako, da zagotavljajo varnost potnikov.

14. člen
Na železniških vozilih z odprtim kuriščem, ki vozijo po progah na
požarno ogroženem območju, je izvajalec dolžan izvajati
protipožarne ukrepe.

Na postajah in postajališčih s povprečnim letnim dnevnim
prometom 500 odpravljenih potnikov in najmanj 70 vlakov, morajo
biti dostopi do vlakov izvedeni tako, da potniki ne hodijo čez tire
(izvennivojski prehodi, čelni peroni idr.).•

Lastnik zemljišča v varovalnem progovnem pasu, upravljavec
pa v progovnem pasu, sta dolžna ravnati v skladu s predpisi o
varstvu pred požarom ter varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami.

Na postajah in postajališčih morajo biti dostopi do potniških vlakov
izvedeni tako, da omogočajo čim lažji dostop potnikom in osebam
z omejenimi gibalnimi sposobnostmi.

Predpis iz prejšnjega odstavka izda minister s soglasjem ministra,
pristojnega za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Postaje in postajališča morajo imeti perone, povezane s prehodi
pod progo ali nad njo ali z dohodnimi potmi v nivoju.

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.

Postajališča na dvotirnih progah, razen postajališč z otočnimi
peroni ali kritnimi signali, morajo imeti med tiri ograjo.
Prometna mesta morajo imeti prostore, naprave in opremo, ki
omogočajo upravljanje in vodenje varnega železniškega prometa,
v skladu s predpisom, ki ga izda minister.

Na hribovith in težkih terenih, v soteskah in na drugih podobnih
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.

21. člen
Spodnji in zgornji ustroj proge, postroji, naprave in objekti na progi
se morajo vzdrževati v stanju, ki zagotavlja varen železniški
promet, in morajo biti redno nadzorovani in občasno pregledani v
skladu s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za promet.

16. člen
Sistem železniških telekomunikacijskih omrežij in opreme in
signalnovarnostnih naprav se mora graditi in vzdrževati tako, da
zagotavlja varen in urejen železniški promet.

Upravljavec in izvajalci, ki vzdržujejo, nadzirajo in pregledujejo
spodnje in zgornje ustroje prog, postroje, naprave in objekte na
progah, morajo izpolnjevati pogoje, ki jih za opravljanje teh del
predpiše minister, pristojen za promet.

Pogoji za projektiranje, graditev in vzdrževanje železniških
telekomunikacijskih omrežij in opreme in signalnovarnostnih
naprav se določijo s predpisom, ki ga izda minister.

22. člen
Za rekonstrukcijo prog se ne štejejo:

17. člen

1) zamenjava ali obnova elementov zgornjega ustroja proge;

Za elektrifikacijo železniških prog se uporablja enosmerni sistem
napetosti 3 kV. Odstopanja dovoljuje minister, pristojen za promet
in zveze.

2) dela pri spodnjem ustroju proge (odvodnjavanje, ureditev in
sanacija objektov spodnjega ustroja);

18. člen

3) zamenjava ali obnova z enakim ali drugim materialom
podpornih in opornih zidov do višine 5 m in propustov do 5m
razpetine, če se s tem ne spremeni odprtina;

Na mestih, na katerih so postavljene naprave električnega omrežja
za vleko vlakov, in obstaja nevarnost za življenje oseb, je treba
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vzdržuje izvajalec.

4) zamenjava ali obnova elementov signalnovarnostnih in
telekomunikacijskih naprav;

28. člen
5) zamenjava ali obnova elementov stabilnih naprav za električno
vleko, kakortudi drugih električnih naprav in dopolnitev naprav
za dizelsko vleko;

Prehod vozil ali oseb preko proge je dovoljen le na urejenih in
označenih prehodih.

6) popravilo oziroma obnova poslopij, s katerimi se ne spreminjajo
konstrukcija, namen in zunanji videz objekta ter se ne
poslabšajo razmere za varstvo okolja.

Na nivojskih prehodih imajo vlaki prednost pred cestnimi vozili in
pešci.

1.1. Križanja prog in cest

Cestni prehodi morajo biti zaradi varnosti prometa zavarovani z
zapornicami ali polzapornicami oziroma prometno signalizacijo v
skladu s predpisi, prehodi za pešce pa s svetlobnimi in zvočnimi
napravami v skladu s predpisi.

23 člen

,

• •

Železniška proga naj se križa s cesto izvennivojsko, z nadvozom
ali podvozom, ali v istem nivoju s cestnim prehodom.

29. člen

Pogoji za določitev, kje bodo cestni prehodi, vrste prometa ter
ukrepi, potrebni za zagotovitev varnega prometa na cestnih
prehodih, se določijo odvisno od gostote cestnega prometa in
pogostosti železniškega prometa, preglednosti železniške proge,
največje dovoljene progovne hitrosti in največje dovoljene cestne
hitrosti ter od drugih krajevnih razmer, ki so pomembne za varnost
prometa, s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za promet, v
soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve.

24. člen
Križanje železniške proge z avtocesto in magistralno cesto I.
reda mora biti izvennivojsko.
Križanje proge s cesto, ki ni avtocesta ali magistralna cesta I.
reda, ne sme biti v istem nivoju, če je promet motornih vozil po
cesti zelo gost (več kot 7.000 vozil pldp) ali če je železniški
promet po progi zelo pogosten (več kot 70 vlakov dnevno).

30. člen

Križanje proge s cesto med uvoznimi in izvoznimi kretnicami
železniške postaje mora biti izvennivojsko.

Izvajalec in upravljalec ceste morata cestne prehode vzdrževati
v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi,
ter predpisi, ki urejajo ceste in varnost cestnega prometa.

25. člen

31. člen

Pogoje iz drugega odstavka 29. člena tega zakona ugotavlja
komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za promet. V komisiji
morajo biti predstavniki Republiškega prometnega inšpektorata,
organa za notranje zadeve, izvajalca, upravljavca ceste in lokalne
samoupravne skupnosti.

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.

Na podlagi ugotovitve komisije minister, pristojen za promet, odloči
o načinu križanja oziroma načinu zavarovanja prehoda.

32. člen

Ureditev križanja železniške proge s cesto v skladu s prejšnjim
odstavkom izvedeta izvajalec in upravljalec ceste.

Število nivojskih prehodov se mora zmanjšati na najnujnejši obseg,
in sicer tako, da se dve ali več cest usmeri na skupen nivojski ali
izvennivojski prehod.

26. člen
Če se križata železniška proga in cesta, razen državne ceste,
zaradi graditve nove proge ali na zahtevo zainteresirane lokalne
samoupravne skupnosti ali organizacije, krije stroške za graditev
nadvoza, podvoza oziroma cestnega prehoda in stroške za
ureditev in postavitev naprav ter druge stroške, s katerimi se
zagotavlja varen in neoviran promet na cestnem prehodu,
investitor nove proge oziroma tisti, ki je zahteval križanje.

Minister lahko zaradi ogrožene varnosti železniškega ali cestnega
prometa na podlagi mnenja komisije iz 29.a. člena prepove uporabo
obstoječega nivojskega prehoda, če je v oddaljenosti največ 2000
m ustrezen nivojski ali izvennivojski prehod.
33. člen
Upravljavec ceste je dolžan zagotoviti zadostno preglednost s
ceste na progo, tako da lahko udeleženci v prometu ob potrebni
pazljivosti varno in neovirano prečkajo nivojski prehod.

27. člen
Če je križanje izvedeno tako, da je zgrajen podvoz za cesto, velja
železniška proga nad podvozom z vsemi napeljavami in
napravami za progovni objekt, ki ga vzdržuje izvajalec. Vozišče
takega podvoza skupaj z morebitnimi napeljavami in napravami
(razsvetljava, drenaža idr.), ki so potrebne za nemoteno in varno
uporabo ceste, pa je sestavni del ceste.

V bližini nivojskega prehoda ob progi ni dovoljeno graditi objektov,
razen objektov, ki so namenjeni železniškemu prometu, ter saditi
drevja, visokega rastlinja ali storiti česa drugega, kar preprečuje
ali zmanjšuje preglednost.
34. člen

Če je križanje izvedeno tako, da je zgrajen nadvoz za cesto, velja
zgrajeni nadvoz za cestni objekt. Proga pod nadvozom skupaj z
morebitnimi napeljavami in napravami, ki so potrebne za njeno
pravilno in varno uporabo, pa velja za železniški objekt, ki ga
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pogoje za opravljanje varnega železniškega prometa ter pogoje
glede tehnično-tehnološke enotnosti na železnici, določene s
predpisom, ki ga izda minister, pristojen za promet.

drugimi deli na cesti, s prekategorizacijo ceste ali spremembo
prometne ureditve, krije stroške takega zavarovanja upravljavec
ceste.

Tehnični pregled opravljajo organizacije, ki jih pooblasti minister,
pristojen za promet.

35. člen
Nivojski prehod, vključno s cestiščem v širini 3 metrov od osi
skrajnih tirov, je sestavni del proge.

Varianta:
Tehnični pregled opravlja izvajalec oziroma druge
organizacije, ki jih določi minister, pristojen za promet.

Upravljavec vzdržuje nivojski prehod, tako da je zagotavljen varen
železniški in cestni promet.

O ugotovljeni tehnični brezhibnosti pregledanega železniškega
vozila v skladu s tem zakonom se izda potrdilo.

Cesto z obeh strani prehoda vzdržuje upravljavec ceste tako, da
je zagotovljen varen železniški in cestni promet.

39. člen

36. člen

Železniška vozila, za katera je izdano obratovalno dovoljenje,
morajo biti vpisana v evidenco železniških vozil, ki vsebuje vrsto,
serijo, nosilnost, leto izdelave, evidenčno številko in druge tehnične
podatke, odvisno od vrste vozila.

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;

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.

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

40. člen
Železniška vozila, ki se izdelujejo oziroma kupujejo, morajo glede
konstrukcijskih in uporabnih lastnosti vozil ter naprav in opreme
kot sestavnih delov teh vozil (tehnični pogoji) ustrezati pogojem,
predpisanim s tem zakonom, tehničnim predpisom in standardom
za prototip železniškega vozila ter obveznimi priporočili
Mednarodne železniške zveze.

3) sredstva za vzdrževanje naprav za zavarovanje prometa na
cestnem prehodu v skladu s 30. členom tega zakona - v
enakih delih izvajalec in upravljalec ceste.
Izvajalec krije vse stroške, ki jih imajo prometna mesta vzvezi z
zagotovitvijo varnega železniškega prometa na cestnem prehodu.

Tehnični pogoji, ki jih mora izpolnjevati prototip železniškega vozila,
ter način in postopek za odobritev prototipa železniškega vozila
se določijo s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za promet,
v soglasju z ministrom, pristojnim za znanost.

2. Železniška vozila
37. člen
Železniška vozila ter naprave in oprema, ki se vgrajujejo v ta
vozila, morajo izpolnjevati pogoje, predpisane s tem zakonom,
podzakonskimi predpisi ter tehničnimi predpisi in standardi.

Prototip železniškega vozila in investicijsko-tehnična dokumentacija za rekonstrukcijo vozila morata biti odobrena. Dovoljenje
za prototip železniškega vozila in investicijsko-tehnično
dokumentacijo vozila, na podlagi katerih se bodo serijsko ali
posamično izdelovala železniška vozila, izda minister, pristojen
za promet.

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 obveznimi
priporočili Mednarodne železniške zveze, ki se nanašajo na
železniška vozila ter naprave in opremo.

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

38. člen

Železniška vozila, prazna ali naložena, morajo pri vožnji po
železniških progah glede profilov vozil, osne obremenitve in mase
na dolžinski m izpolnjevati pogoje, določene s tem zakonom.

41. člen

Železniško vozilo mora biti tehnično pregledano pred izročitvijo v
železniški promet.

Železniška vozila, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih s tem
zakonom, smejo voziti po progah, če izpolnjujejo pogoje, določene
s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za promet, ter dobijo
dovoljenje izvajalca.

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;

42. člen

2) naprave za ustavljanje vozila;

4) naprave za osvetljevanje železniške proge in vozil;

Železniška vozila, ki so v lasti železniške upravg druge države
smejo voziti po železniških progah, če izpolnjujejo pogoje, določene
s tem zakonom in obveznimi priporočili Mednarodne železniške
zveze, ki se nanašajo na železniška vozila.

5) predpisano opremo
6) ter ali so naprave in oprema brezhibne in ali vozilo izpolnjuje

Vozila iz prvega odstavka tega člena, ki ne izpolnjujejo pogojev,
določenih s tem zakonom in obveznimi priporočili Mednarodne

3) naprave za dajanje svetlobnih in zvočnih signalov;
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4) vožnja vlečnega vozila v depo za vlečna vozila na popravilo
avtostop naprave.

železniške zveze, smejo izjemoma voziti po progah, če izpolnjujejo
pogoje, določene s predpisom iz drugega odstavka 41 .člena tega
zakona, ter dobijo dovoljenje izvajalca.

Vožnja teh vozil mora potekati v skladu s pogoji in ukrepi za
zagotovitev varnega železniškega prometa, določenimi s
predpisom, ki ga izda minister, pristojen za promet.

43. člen
Če vozijo po železniških progah železniška vozila lastnikov
industrijskih tirov ali drugih železnic ali organizacij, veljajo za ta
vozila glede tehnične dokumentacije, tehničnega pregleda in
izročitve v železniški promet določbe tega zakona.

Vlečna vozila v prometu po magistralnih progah, na katerih je
največja dovoljena progovna hitrost nad 100 km/h, morajo biti
opremljena z napravami za vzpostavljanje radijske zveze med
osebjem vlečnega vozila in centrom za upravljanje železniškega
prometa.

44. člena
Železniška vozila se morajo vzdrževati v stanju, ki zagotavlja
varen železniški promet.

Vlečna vozila morajo biti opremljena za dajanje svetlobnih in
zvočnih signalov, registrirnim merilnikom hitrosti, priborom za prvo
pomoč in gasilnimi aparati.

Železniška vozila v železniškem prometu morajo biti redno
nadzorovana ter občasno pregledana, da bi se preverilo, ali imajo
predpisane naprave in opremo v brezhibnem stanju ter ali
izpolnjujejo tudi druge pogoje, pomembne za varen železniški
promet.

Dizelske lokomotive, električne lokomotive in motorni vozovi
morajo biti opremljeni z budnostno napravo impulznega tipa.
47. člen

Način vzdrževanja, občasni pregledi in drugi pogoji, pomembni
za sodelovanje železniških vozil v varnem železniškem prometu,
se določijo s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za promet.

Potniški vozovi morajo biti opremljeni z napravami za ogrevanje,
za električno razsvetljavo, s sanitarno-higienskimi napravami,
gasilnimi aparati in prirejeni za varno prehajanje iz voza v voz.

45. člen

48. člen

Železniška vozila morajo biti opremljena z napravami za samodejno
zaviranje.

Na delih železniških vozil, ki utegnejo priti v stik z električno
napetostjo in spraviti v nevarnost življenja oseb, je treba izvesti
varnostne ukrepe v skladu s predpisom, ki ga izda minister.

Z napravami za ročno zaviranje (ročnimi zavorami) morajo biti
opremljeni potniški vozovi, s pritrdilnimi zavorami pa vlečna vozila.

3. Prometna pravila

Z ročnimi zavorami ali pritrdilnimi zavorami mora biti opremljeno
tudi določeno število tovornih vozov glede na celotno število
tovornih vozov v voznem parku izvajalca in glede na celotno
število tovornih vozov v vlaku.

49. člen
Železniški promet se organizira in opravlja po enotnem tehničnotehnološkem procesu v skladu s tem zakonom, podzakonskimi
predpisi, tehničnimi predpisi in standardi ter splošnimi akti.

Merila za število tovornih vozov, ki morajo biti v voznem parku
izvajalca opremljeni z ročnimi zavorami ali pritrdilnimi zavorami v
obsegu, pomembnem za varen železniški promet, se določijo s
predpisom, ki ga izda minister, pristojen za promet.

Odvisno od tehnične opremljenosti proge so:
1) način organizacije in opravljanja železniškega prometa;

Lokomotive, potniški in motorni vozovi morajo biti opremljeni z
napravami za hitro zaviranje ob nevarnosti.

2) sestava vlakov in razporeditev železniških vozil v vlakih;

Naprave za hitro zaviranje ob nevarnosti, s katerimi so opremljeni
potniški in motorni vozovi, morajo biti dostopne potnikom.

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

46. člen
50. člen
Vlečna vozila v prometu po železniških progah z avtostop napravo
morajo biti opremljena z avtostop napravo.

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 njegovo
uveljavitvijo.

Vlečna vozila, ki niso opremljena z brezhibno delujočo avtostop
napravo, smejo voziti po železniških progah z avtostop napravo
v posameznih izjemnih primerih:

Izvajalec se mora ravnati po vnaprej določenem voznem redu.

1) vožnja vlaka z železniške proge brez avtostop naprave na
železniško progo z avtostop napravo;

51. člen
2) vožnja vlaka po železniški progi z avtostop napravo kot
obvozni progi;

Vlak mora biti med vožnjo po progi zaseden s predpisanim
minimalnim številom izvršilnih železniških delavcev, ki imajo
ustrezno strokovno izobrazbo in so strokovno usposobljeni,
odvisno od vrste vlaka, dolžine vlaka, vrste vlečnega vozila ter
opremljenosti proge in železniških vozil s signalnovarnostnimi in
telekomunikacijskimi napravami.

3) vožnja vlaka do prve železniške postaje ali izogibališča, na
kateri je možna zamenjava vlečnega vozila, če se je avtostop
naprava pokvarila med vožnjo;
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Predpis iz prejšnjega odstavka izda minister.

Med trajanjem del mora biti zagotovljen varen železniški promet.

52. člen

Po končanih delih morajo biti s proge odstranjeni ostanki materiala,
delovnih sredstev, signalov in drugih predmetov, postavljenih pri
opravljanju del, ter nameščene oprema in naprave, ki zagotavljajo
varen železniški promet.

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 predpisom iz 3.
točke 49. člena tega zakona.

4. Prometna signalizacija
59. člen

53. člen

Prometna signalizacija mora ustrezati organizaciji in delovnemu
procesu pri opravljanju železniškega prometa ter zagotavljati
varen železniški promet, glede pomena signalov pa mora biti
enotna za vso republiko.

Sestava vlaka in razporeditev železniških vozil v vlaku morata
zagotavljati učinkovito zaviranje in varno vožnjo po določenem
voznem redu
V vlak se sme uvrstiti vozilo:

60. člen

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

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

2) ki je sposobno za železniški promet;
3) ki je v mejah profila vozila;

61. člen

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

Proge morajo biti opremljene z enotno prometno signalizacijo, ki
izvršilne železniške delavce opozarja na nevarnost, jih seznanja
z omejitvami, prepovedmi in opozorili ter jim daje obvestila, nujna
za varen železniški promet in njihovo osebno varnost.

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

Signali morajo omogočati hitro in zanesljivo medsebojno
sporazumevanje izvršilnih železniških delavcev pri opravljanju
železniškega prometa.

54. člen
Nevarne snovi se prevažajo v skladu z zakonom in s predpisi, ki
urejajo prevoz nevarnih snovi.

Signali, vrsta, pomen, oblika, barva, najmanjša vidna razdalja,
mesto za vgraditev oziroma postavitev in način njihove uporabe
ter drugi pogoji se določijo s predpisom, ki ga izda minister.

Tovorni vagoni, ki prevažajo nevarne snovi morajo biti označeni
v skladu s predpisi.

62. člen

55. člen

Signali morajo biti osvetljeni z lastnim svetlobnim virom ali prevlečeni
z odsevno snovjo.

Največja hitrost vlaka ne sme biti večja od največje dovoljene
progovne hitrosti in mora ustrezati tehničnim pogojem železniških
vozil, iz katerih je sestavljen vlak, dejanski zavorni masi vlaka in
sestavi vlaka.

63. člen
S signali morajo biti označene tudi začasne nevarnosti, zlasti
tiste, ki nastanejo zaradi nenadne okvare proge, ter začasne
omejitve in prepovedi v železniškem prometu. Te signale je treba
odstraniti takoj, ko ni več razlogov, zaradi katerih so bili postavljeni.

56. člen
Potniški vlak mora biti ponoči in v predorih podnevi, osvetljen na
predpisan način.

64. člen
Zaradi osebne varnosti železniških delavcev in udeležencev v
železniškem prometu se na določenih mestih na odprti progi in
prometnih mestih postavijo signali za opominjanje.

Potniški vlak mora biti ogrevan na predpisan način, če je zunanja
temperatura nižja od +12jC.
Predpise iz tega člena izda minister.

65. člen
57. člen

Signale je treba dopolniti, zamenjati ali odstraniti, če njihov pomen,
oblika, barva, najmanjša vidna razdalja ter mesto vgraditve
oziroma postavitve ne ustrezajo zahtevam varnega železniškega
prometa, v skladu s predpisom iz drugega odstavka 61. člena
tega zakona.

Za vlak se morajo voditi podatki o vlakovnem osebju, sestavi,
zaviranju in gibanju ter o dogodkih v zvezi z njegovim prometom.
58. člen
Pred začetkom del na progi mora biti delovišče zavarovano s
signali v skladu s predpisom iz drugega odstavka 61. člena tega
zakona.
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Železniški delavci se morajo pri opravljanju železniškega prometa
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3) da ima predpisano strokovno izobrazbo določenega poklica;

ravnati po prepovedih, omejitvah, ukazih in opozorilih, danih s
signali.

4) da se je usposabljal pod nadzorstvom pooblaščene osebe, ki
je strokovno usposobljena voziti določeno vrsto vozila;

Določeni signali v železniškem prometu imajo pomen obveznega
ukaza ali opozorila. Železniški delavci in udeleženci v železniškem
prometu se morajo ravnati po njih.

5) da je opravil strokovni izpit za vožnjo vlečnega vozila.

V železniškem prometu morajo železniški delavci dajati signale v
skladu s predpisom iz drugega odstavka 49. člena in drugega
odstavka 61. člena tega zakona. Železniški delavci in udeleženci
v železniškem prometu se morajo ravnati po njih.

70. člen
Pravico urejati železniški promet lahko pridobi, kdor izpolnjuje
tele pogoje:
1) da je duševno in telesno zmožen urejati železniški promet;

Če je pomen signala nejasen, morajo železniški delavci in
udeleženci v železniškem prometu ravnati tako, kot da ima tisti
pomen, ki zagotavlja večjo varnost v železniškem prometu.

2) da je dopolnil starost 18 let;
3) da ima predpisano strokovno izobrazbo določenega poklica;

5. Izvršilni železniški delavci

4) da se je usposabljal pod nadzorstvom pooblaščene osebe, ki
je strokovno usposobljena urejati železniški promet;

5.1. Strokovno izobraževanje in usposabljanje
železniških delavcev za opravljanje varnega
železniškega prometa

5) da je opravil strokovni izpit za urejanje železniškega prometa.

67. člen

5.3. Posebni zdravstveni pogoii. ki iih morajo
izpolnjevati železniški delavci, ki neposredno
sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa, ter
preverjanje njihove duševne in telesne zmožnosti

Železniški delavci morajo imeti strokovno izobrazbo in biti
strokovno usposobljeni za dela, ki jih opravljajo v železniškem
prometu, v skladu s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za
šolstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za promet.

71. člen
Strokovno izobrazbo iz prejšnjega odstavka pridobijo v ustrezni
šoli.

Delovna mesta, na katerih železniški delavci neposredno
sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa, se določijo s
predpisom, ki ga izda minister, pristojen za promet.

Strokovno usposobljenost iz prvega odstavka tega člena pridobijo
v izobraževalnih šolskih centrih izvajalca ali v drugih šolah po
programih, določenih s predpisom iz prvega odstavka tega člena.

Železniški delavci, ki neposredno sodelujejo pri opravljanju
železniškega prometa, morajo izpolnjevati posebne zdravstvene
pogoje in biti duševno in telesno zmožni opravljati dela na teh
delovnih mestih.

Železniški delavci morajo imeti za dela, ki jih opravljajo v
železniškem prometu, strokovni izpit in se morajo strokovno
izpopolnjevati, njihova strokovna usposobljenost se mora
preverjati občasno, če je potrebno, pa tudi izredno.

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

Izvajalec ne sme dovoliti opravljanja dela v železniškem prometu
železniškemu delavcu, ki ni uspešno opravil preverjanja strokovne
usposobljenosti, ali čigar strokovna usposobljenost za to delo ni
bila preverjena.

72. člen
Oseba, ki se usposablja za opravljanje del železniškega delavca,
ki neposredno sodeluje pri opravljanju železniškega prometa,
mora biti pred sklenitvijo delovnega razmerja zdravstveno
pregledana.

68. člen
Strokovni izpit za železniškega delavca sme opravljati oseba, ki
je pred tem končala program strokovnega usposabljanja za
določeno vrsto poklica in se je pripravila za opravljanje
strokovnega izpita po programu, določenem za ta poklic.
Programi za usposabljanje in opravljanje iz prejšnjega odstavka
se določijo s predpisom iz prvega odstavka 67. člena tega zakona.

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

5.2. Pogoii za pridobitev pravice voziti vlečno vozilo in
grejgti železniški promet

Duševna in telesna zmožnost železniškega delavca, ki
neposredno sodeluje pri opravljanju železniškega prometa, se
mora preverjati z občasnimi ali izrednimi zdravstvenimi pregledi.
Zdravstvene preglede in zdravstveno evidenco železniških
delavcev iz prejšnjega odstavka opravljajo in vodijo zdravstvene
organizacije, ki izpolnjujejo zakonske pogoje ter imajo pooblastilo
Ministrstva za zdravstvo.

69. člen
Pravico voziti vlečno vozilo lahko pridobi, kdor izpolnjuje tele
pogoje:
1) da je duševno in telesno zmožen voziti vlečno vozilo;

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

2) daje dopolnil starost 18 let;
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73. člen

medicinski zavod, da se preveri, ali ima alkohol v krvi ter ali je pod
vplivom psihoaktivnih sredstev ali mamil.

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 mora opraviti
zdravstveni pregled iz prejšnega 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, ki neposredno sodelujejo pri
opravljanju železniškega prometa

Železniški delavec iz prejšnjega odstavka se napoti na občasni
zdravstveni pregled pred potekom roka, predpisanega za ta
zdravstveni pregled.
74. člen
Na izredni zdravstveni pregled se pošlje železniški delavec, ki
neposredno sodeluje pri opravljanju železniškega prometa, za
katerega se utemeljeno sumi, da iz zdravstvenih razlogov ni več
zmožen opravljati del na delovnem mestu, na katerega je
razporejen, po nesreči, v kateri je bil udeležen ali huje poškodovan,
ter po hudi in dolgotrajni bolezni (najmanj 6 mesecev).

79. člen
Izmeno železniških delavcev, ki neposredno sodelujejo pri
opravljanju železniškega prometa, sestavljajo:
1) čas od nastopa do začetka dela;

75. člen

2) čas dela;

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

3) čas prekinitve dela med izmeno do največ dveh ur, v katerem
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.

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.

Določbe prejšnjega odstavka o trajanju prekinitve dela med
izmeno in zagotavljanju počitka med njo 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.

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 prenehati delati
ter o tem obvestiti odgovorno osebo izvajalca.

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

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.

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

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.

80. člen
Železniški delavci, ki neposredno sodelujejo pri opravljanju
železniškega prometa z vožnjo vlečnega vozila, smejo v eni izmeni
voziti vlečno vozilo največ 10 ur.

Preverjanje duševne in telesne zmožnosti železniških delavcev
iz prvega odstavka tega člena organizira izvajalec.

Železniški delavci iz prejšnjega odstavka smejo v eni Izmeni voziti
vlečno vozilo vlaka za prevoz potnikov največ 8 ur.

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 ugotovi, da
ne izpolnjuje zdravstvenih pogojev, predpisanih za opravljanje
teh del, ali če se ugotovi, da dela pod vplivom alkohola ali
psihoaktivnih sredstev ali mamil.

Vožnja vlečnega vozila je sestavljena iz;
1) vožnje;
2) zadrževanje na prometnih mestih.
Nepretrgana vožnja vlečnega vozila lahko traja največ 5 ur.

78. člen

81. člen

Pooblaščeni železniški delavec lahko pošlje železniškega
delavca, ki neposredno sodeluje pri opravljanju železniškega
prometa, na zdravstveni pregled v zdravstveno organizacijo ali

9. november 1998

,

Dnevni počitek izvršilnih železniških delavcev mora med dvema
zaporednima Izmenama trajati dvojno število ur opravljene izmene,
27

poročevalec, št. 65

z zakonom natančno določi kršitve delovne obveznosti v zvezi z
varnim železniškim prometom, okoliščine in pogoje, po katerih se
železniškemu delavcu za kršitev delovne obveznosti izreče eden
izmed disciplinskih ukrepov iz prejšnjega odstavka, postopek za
izvajanje teh ukrepov ter pravice, obveznosti in odgovornosti
organov, ki odločajo o disciplinski odgovornosti delavca oziroma
izrekajo te disciplinske ukrepe.

vendar ne manj kol 12 ur.
82. člen
Dnevni in tedenski počitek in razporeditev v izmene železniških
delavcev, ki neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega
prometa, se odvisno od organizacije železniškega prometa,
izpolnjevanja voznega reda in drugih pogojev, ki vplivajo na
duševno in telesno zmožnost teh delavcev za varno opravljanje
dela, določijo s splošnim aktom, ki ga sprejme izvajalec, oziroma
v skladu z zakonom.

8. Posebni varnostni ukrepi
88. člen

83. člen

Železniškemu delavcu, ki neposredno sodeluje pri opravljanju
železniškega prometa, se začasno prepove opravljanje del na
delovnem mestu:

Prostor, kjer se izvršilnim železniškim delavcem zagotavlja počitek
ob prekinitvi dela, mora izpolnjevati pogoje, določene s predpisi o
varstvu pri delu in varstvu pred hrupom v bivalnem okolju.

1) če po ugotovitvi zdravstvene organizacije duševno in telesno
ni zmožen opravljati del - dokler traja ta nezmožnost;

6. Notranji nadzor

2) če ne gre na zdravstveni pregled, na katerega je poslan dokler ne dobi dovoljenja zdravnika;

84. člen

3) če pri preverjanju strokovne usposobljenosti ne pokaže
predpisanega znanja - dokler ne pokaže znanja;

Izvajalec mora organizirati notranji nadzor nad varnim železniškim
prometom in trajno skrbeti za varen železniški promet v skladu s
tem zakonom, podzakonskimi predpisi in splošnimi akti.

4) če ne gre na preverjanje strokovne usposobljenosti v
predpisanih rokih - dokler ne gre na preverjanje.

Organizacija in način opravljanja nadzora iz prejšnjega odstavka
se določita s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za promet.

V primerih iz 1. do 4. točke prejšnjega odstavka izreče začasno
prepoved na kraju samem republiški inšpektor železniškega
prometa oziroma pooblaščeni železniški delavec in izda pisno
odločbo o začasni prepovedi opravljanja, dokler niso izpolnjeni
pogoji, zaradi katerih je bila izrečena začasna prepoved. Pritožba
zoper to odločbo ne zadrži izvršitve.

85. člen
Izvajalec s splošnim aktom pooblasti železniške delavce za
opravljanje notranjega nadzora nad varnim železniškim prometom.
Splošni akt mora biti usklajen s predpisom iz drugega odstavka
84. člena tega zakona.

89. člen

86. člen

Železniški delavec, ki neposredno sodeluje pri opravljanju
železniškega prometa, se na kraju samem začasno odstrani z
delovnega mesta:

Železniški delavci, pooblaščeni za notranji nadzor nad varnim
železniškim prometom, morajo trajno nadzirati uporabo določb
tega zakona, zlasti pa morajo ukrepati za uporabo določb prvega,
četrtega in petega odstavka 67. člena, tretjega odstavka 72. člena,
prvega odstavka 76. člena, 77., 82., 87. in 90. člena tega zakona.

1) če opravlja ali poizkuša opravljati dela, očitno pa je, da je v
takem duševnem in telesnem stanju (utrujenost, bolezen, vpliv
zdravil in psihoaktivnih sredstev ali mamil), da jih ni zmožen
varno opravljati;

Če delavci iz prejšnjega odstavka menijo, da izvajalec v interesu
varnosti železniškega prometa ni ukrepal v skladu z 74. členom,
prvim in drugim odstavkom 76. člena, 77. in 87. členom tega
zakona, morajo na to opozoriti pristojni republiški inšpektorat.

2) če opravlja dela po ugotovitvi, da ima alkohol v krvi ali da kaže
znake vinjenosti;

7. Disciplinski ukrepi

3) če zavrne preizkus za prisotnost alkohola v krvi s predpisanimi
sredstvi in aparati ali zavrne zdravniški pregled, na katerega
je poslan, z namenom preveritve alkohola v krvi ali vpliva
psihoaktivnih sredstev in mamil;

87. člen

4) če se ugotovi, da opravlja dela dlje od predpisanega trajanja
izmene, ali če se ugotovi, da opravlja dela brez zagotovljenega
počitka v predpisanem trajanju;

Železniškemu delavcu, ki je pri opravljanju železniškega prometa
kršil delovne obveznosti v zvezi z varnim železniškim prometom,
se lahko izreče disciplinski ukrep:

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

1) javni opomin;
2) denarna kazen;

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.

3) razporeditev na drugo delovno mesto;
4) prenehanje delovnega razmerja.

Republiški inšpektor železniškega prometa oziroma pooblaščeni
železniški delavec, ki je na kraju samem začasno odstranil z

Izvajalec s splošnim aktom oziroma kolektivno pogodbo v skladu
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(drsenje terena ali usadi, hidrografske spremembe idr.) ali
utegnil kakor koli drugače ogrožati ali ovirati železniški promet;

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.

4) neupravičeno odpirati zapornice na nivojskem prehodu, kar
koli dajati ali obešati na zapornice ali polzapornice oziroma
prometno signalizacijo na nivojskem prehodu ali kakor koli
drugače ovirati njihovo normalno delovanje;

9. Izredni dogodki v železniškem prometu

5) neupravičeno odstraniti začasno varovalno napravo, s katero
se zavaruje železniški promet, kjer so možni usadi, hudourniki,
zameti ali močni vetrovi;

90. člen
Ob izrednih dogodkih v železniškem prometu morata upravljavec
in izvajalec reševati osebe in pomagati poškodovanim.

6) prinašati v potniške vagone ter prostore kjer se zadržujejo
potniki ter v prostore za prtljago in pošiljke, snovi ali predmete,
ki bi utegnili ogroziti varnost potnikov in drugih oseb v prometu
ali jim prizadeti škodo;

Ob prekinitvi železniškega prometa zaradi izrednega dogodka
mora upravljavec ob sodelovanju izvajalca podvzeti ukrepe za
njegovo čimprejšnjo vzpostavitev.
91. člen

7) neupravičeno sprožiti zaviranje v sili;

Upravljavec in izvajalec morata ugotoviti vzroke izrednih dogodkov
v železniškem prometu in okoliščine, pod katerimi so nastali.

8) ovirati izvršilnega železniškega delavca pri delu;

Osebe, ki so ali pridejo na kraj izrednega dogodka v železniškem
prometu, v katerem je bil kdo poškodovan, morajo sodelovati pri
reševanju poškodovancev ter takoj obvestiti pristojne organe.

9) 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 drugače ovirajo
vidljivost signalov ali ki glede pomena signalov lahko spravijo
v zmoto izvršilne železniške delavce.

92. člen

95. člen

Izvajalec mora seznaniti pristojne organe in organizacije:

Dostop potnikov, drugih oseb in cestnih ali. drugih vozil na
železniško območje in gibanje na njem sta dovoljena le na določenih
mestih v skladu s predpisom, ki ga izda minister.

1) z izrednimi dogodki v železniškem prometu, v katerem je ena
ali več oseb izgubilo življenje ali bilo huje poškodovanih ali je
nastala precejšnja gmotna škoda;

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

2) z izrednimi dogodki v železniškem prometu, ki imajo znake
kaznivega dejanja takoj po njihovem nastanku.
Izvajalec mora voditi evidenco o izrednih dogodkih v železniškem
prometu ter o drugih pojavih, pomembnih za varen železniški
promet, in Ministrstvu za promet in zveze letno poročati o stanju
varnega železniškega prometa.

Pisnega dovoljenja iz prejšnjega odstavka ne potrebujejo pristojrti
inšpektorji in pooblaščeni delavci ministrstva za notranje zadeve,
če morajo službeno opraviti posamezno uradno dejanje ali vstopiti
na železniško območje in se po njem gibati tudi na mestih, ki niso
za to določena.

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

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

93. člen
Pooblaščeni delavci pristojnih organov morajo opraviti ogled
izrednega dogodka v železniškem prometu tako, da ne ovirajo
železniškega prometa, oziroma opraviti za ogled v čim krajšem
času, da bi bil promet čim manj oviran.

Železniški delavci, pooblaščeni s predpisom iz prejšnjega
odstavka, skrbijo, da udeleženci v železniškem prometu
spoštujejo notranji red v železniškem prometu.
Železniški delavci iz prejšnjega odstavka so dolžni s predpisanimi
ukrepi preprečevati kalitev notranjega reda v železniškem prometu
in skaljeni notranji red znova vzpostavljati ter odvzeti predmete,
ki so bili uporabljeni za ogrožanje varnosti železniškega prometa
ali za kalitev notranjega reda v železniškem prometu.

10. Zaščita prog in železniških vozil
94. člen
Prepovedano je:

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

1) pokvariti ali poškodovati progo, železniško vozilo ali opremo
vozila;
2) metati ali polagati kakršne koli predmete na progo ali metati
kakršne koli predmete na železniško vozilo ali iz njega;

Pristojni organi za notranje zadeve pomagajo železniškim
delavcem na njihovo zahtevo pri preprečevanju kalitve notranjega
reda in pri njegovem vzpostavljanju ter pri spoštovanju predpisov
o varnosti v železniškem prometu na način, ki ga določa zakon.

3) v varovalnem progovnem pasu opravljati dela, s katerimi bi se
utegnila poškodovati proga ali zmanjšati stabilnost terena
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signalom, ki je predsignaliziran, in nadzorovana s sosednjega
zasedenega prometnega mesta na progi;

97. člen
Izvajalec mora določiti objekte, ki so posebno pomembni za varen
železniški promet, ter jih fizično in tehnično zavarovati.

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

Merila za določitev objektov iz prejšnjega odstavka in ukrepi za
varnost teh objektov se določijo s predpisom, ki ga izda minister,
pristojen za promet.

Priključitev, način priključitve in prometno-tehnične pogoje za
priključitev industrijskega tira ali proge druge železnice na
železniško progo določi minister, pristojen za promet.

Železniški delavec, ki neposredno fizično varuje določene objekte,
je lahko oborožen z ustreznim strelnim orožjem in ga lahko uporabi
v skladu z zakonom.

102. člen
Priključki industrijskih tirov in prog drugih železnic na železniške
proge se smejo rekonstruirati v soglasju z ministrom, pristojnim
za promet.

Varianta:
Odstavek se črta.

103. člen
Poleg železniškega delavca iz prejšnjega odstavka morajo tudi
drugi železniški delavci na lastno pobudo ukrepati za zavarovanje
objektov iz prvega odstavka tega člena.

Medsebojna razmerja pri zagotavljanju varnega železniškega
prometa na priključkih industrijskih tirov in prog drugih železnic
na železniške proge se urejajo s pogodbo med izvajalcem in
lastnikom industrijskega tira oziroma druge železnice. Pogodba
mora biti usklajena s tem zakonom.

98. člen
Upravljavec mora na mestih možnih usadov, hudournikov,
žametov, močnih vetrov, poplav in drugih nesreč, ali če se
kakorkoli ovira varen železniški promet ali kjer utegne priti do
oviranja ali ogrožanja varnega železniškega prometa, ukrepati v
skladu s predpisom o varovanju prog in njihovih sestavnih delov
pred naravnimi nesrečami. Predpis izda minister.

104. člen
Največja hitrost vlakov po industrijskih tirih in po progah drugih
železnic mora biti določena v poslovnem redu. Poslovni red
sprejme lastnik industrijskega tira oziroma druge železnice in
mora biti usklajen s tem zakonom.

Upravljavec ima v primerih iz prejšnjega odstavka pravico, da
brez posebnega dovoljenja ali drugega akta postavlja in vzdržuje
začasne varovalne naprave in odlaga material in druga sredstva
v varovalnem progovnem pasu na zemljišče v lasti pravnih ali
fizičnih oseb, če je to potrebno za zagotovitev varnega
železniškega prometa oziroma za njegovo vzpostavitev.

105. člen
Vse stroške v zvezi z industrijskim tirom in drugo železnico krije
lastnik.

Ko prenehajo razlogi iz prvega odstavka tega člena, mora
upravljavec z zemljišča iz prejšnjega odstavka odstraniti začasne
varovalne naprave, material in druga sredstva ter vzpostaviti
prejšnje stanje in plačati odškodnino za uporabo zemljišča v skladu
s predpisi.

IV. INŠPEKCIJA ŽELEZNIŠKEGA
PROMETA
106. člen

99. člen

Inšpekcijsko nadzorstvo varnosti železniškega prometa obsega
nadzorstvo nad izvajanjem določb tega zakona in na njegovi
podlagi izdanih podzakonskih predpisov, tehničnih predpisov in
standardov ter splošnih aktov.

Pozimi se železniški promet opravlja v skladu z določbami
predpisa o ukrepih za zavarovanje železniškega prometa pozimi,
ki ga izda minister.

Inšpekcijsko nadzorstvo iz prejšnjega odstavka opravlja
Republiški prometni inšpektorat po republiških inšpektorjih
železniškega prometa. Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva
ima republiški inšpektor železniškega prometa pravico
pregledovati prostore, objekte, naprave, material ter poslovanje
in dokumentacijo državnih organov, gospodarskih družb,
podjetnikov, drugih organizacij in skupnosti ter zahtevati osebne
podatke, ki niso dostopni po predpisih o varstvu osebnih podatkov,
zaslišati stranke in priče v upravnem postopku, pregledati listine,
s katerimi lahko ugotovi istovetnost oseb, vzeti vzorce materiala
ter opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom inšpekcijskega
nadzorstva.

III. POGOJI ZA VAREN ŽELEZNIŠKI
PROMET PO INDUSTRIJSKIH TIRIH IN
PO PROGAH DRUGIH ŽELEZNIC
100. člen
Za zagotavljanje varnega železniškega prometa po industrijskih
tirih in po progah drugih železnic se uporabljajo določbe I., II., IV.,
V.,VI. in VII. poglavja tega zakona, če s tem poglavjem ni drugače
določeno.

107. člen

101. člen

Inšpekcijsko nadzorstvo, ki ga opravlja republiški inšpektor
železniškega prometa, obsega zlasti:

Industrijski tir ali proga druge železnice se priključi na železniško
progo na železniški postaji. Izjemoma se lahko priključi na odprti
progi ob tehle pogojih:

1) nadzor nad gradnjo in rekonstrukcijo spodnjega in zgornjega
ustroja proge, postrojev, naprav in objektov ter železniških
vozil z upoštevanjem tehničnih predpisov in standardov v
skladu z zakonom;

1) priključna kretnica mora imeti ščitni tir, zavarovana mora biti s
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2) nadzor nad vzdrževanjem spodnjega in zgornjega ustroja
proge, postrojev, naprav, objektov na progi ter vozil;
3) nadzor nad opravljanjem varnega železniškega prometa na
način, predpisan s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi
podzakonskimi predpisi, tehničnimi predpisi in standardi ter
splošnimi akti oziroma kolektivno pogodbo;
4) nadzor nad organizacijo in rednim nadzorovanjem pri
opravljanju železniškega prometa, stanjem in vzdrževanjem
železniških prog in vozil in izvajanjem predpisanih ukrepov za
varen železniški promet;
5) nadzor nad izvajanjem notranjega nadzora nad varnim
železniškim prometom.

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 prekršek
izvajalec, če pred tehničnim pregledom spodnjega In zgornjega
ustroja proge, postrojev, naprav in objektov na progi ne opravi
preizkušnje in poskusnega obratovanja (5. člen).

Inšpekcijsko nadzorstvo nad železniškimi delavci, ki neposredno
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 pristojni inšpektor
za delo.

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.

108. člen
Če republiški inšpektor železniškega prometa oziroma pristojni
inšpektor za delo pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva
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.

113. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek
pravna oseba, če največja hitrost vlakov po industrijskih tirih in
po progah drugih železnic ni določena v poslovnem redu glede
na tehnične pogoje tira, dejansko zavorno maso vlakov, vrsto
zaviranja, ali če ne sprejme poslovnega reda (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:

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

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

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.

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 pridobi soglasja
izvajalca za prehod čez ta cestni prehod (drugi odstavek 31.
člena);

110. člen
Izvajalec mora dostaviti Republiškemu prometnemu inšpektoratu
z dnem uveljavitve vse splošne in posamične akte, s katerimi se
ureja varen železniški promet.

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

V. KAZENSKE DOLOČBE

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

111. člen

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

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);

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

2) če na odsekih, kjer poteka železniška proga skozi požarno
ogroženo območje, na železniških vozilih z odprtim kuriščem
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8) če rekonstruira priključek industrijskega tira in proge druge
železnice na železniško progo brez soglasja ministra,
pristojnega za promet (102. člen);

7) če na skupnem mostu za železniško progo in cesto
popolnoma ne loči proge od vozišča ceste z varnostno ograjo
(12. člen);

9) če z izvajalcem ne sklene pogodbe o medsebojnih razmerjih
pri zagotavljanju varnega železniškega prometa na priključkih
industrijskih tirov ali prog drugih železnic na železniške proge
(103. člen);

8) če ne zagotovi predpisane razdalje med železniško progo in
cesto (prvi in drugi odstavek 15. člena);
9) če ne izvede predpisanih varstvenih ukrepov na mestu, na
katerem so postavljene naprave električnega omrežja, ki so
pod napetostjo, in obstaja nevarnost za življenje oseb (prvi
odstavek 18. člena);

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.

10) če ne izvede predpisanih varstvenih ukrepov pred škodljivimi
električnimi vplivi na telekomunikacijskih in signalnovarnostnih
postrojih in napravah ali na delih teh postrojev in naprav, ki so
v neposredni bližini električnega omrežja (drugi odstavek 18.
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).

11) če v predpisani višini ne postavi kontaktnega vodnika
enosmernega ali enofaznih sistemov ali če v predpisano višino
in razdaljo z obeh strani cestnega prehoda ne postavi zaščitnih
višinskih profilov (19. člen);

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

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

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

13) če prostorov in mest za sprejemanje, zadrževanje in
odpravljanje potnikov, prtljage in pošiljk v prometu ne razsvetli
ali jih ne oskrbi z napravami, postroji ali opremo, potrebnimi
za varnost potnikov in za varno delo (drugi odstavek 20.
člena);

1) če železniško progo projektira, gradi ali vzdržuje tako, da ne
ustreza prevozni ali prepustni moči proge ali hitrosti vlakov ali
dovoljeni osni obremenitvi ali masi vozil na dolžinski m ali
zahtevam varnega železniškega prometa ali drugim pogojem,
ki jih za posamezno progo predpiše minister, pristojen za
promet, ali če pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju ne
upošteva pogojev, določenih z obveznimi priporočili
Mednarodne železniške zveze, ki se nanašajo na projektiranje,
gradnjo in vzdrževanje železniških prog (prvi odstavek 4.
člena);

14) če na železniških postajah na dvotirnih progah z veliko
pogostostjo potnikov (500 dnevno) in vlakov (70 vlakov
dnevno) dostopov do vlakov ne izvede tako, da potniki ne
hodijo čez tire (tretji odstavek 20. člena);
15) če na postajališčih na dvotirnih železniških progah ne zagotovi
peronov, povezanih s prehodi pod progo ali nad njo, ali peronov
z dohodnimi potmi za usmerjanje potnikov na cestni prehod
ali prehod za pešce ali če jih ne zavaruje s signali (četrti
odstavek 20. člena);

2) če izroči spodnji in zgornji ustroj proge ali postroje ali naprave
in objekte v železniški promet brez omejitev, preden se s
tehničnim pregledom ugotovi, da izpolnjujejo predpisane pogoje
in da je zagotovljena tehnično-tehnološka enotnost (prvi
odstavek 6. člena);

16) če na postajališčih na dvotirnih železniških progah ne postavi
ograje med tiri, razen na postajališčih z otočnimi peroni (peti
odstavek 20. člena);

3) če gradi ali rekonstruira železniško progo, ki ne izpolnjuje
glavnih pogojev glede širine tira, polmera loka, odločilnega
nagiba nivelete, nagiba nivelete, razdalja med tiri na železniški
postaji, razdalje med tiri na odprti progi dvotirnih in vzporednih
prog in osne obremenitve ali če gradi ali rekonstruira železniško
progo, ki ne izpolnjuje pogojev prostega profila za odprto progo,
za mostove, za predore in za postaje (prvi in drugi odstavek 7.
člena);

17) če spodnjega in zgornjega ustroja proge, postrojev, naprav in
objektov na progi ne vzdržuje v stanju, ki zagotavlja varen
železniški promet, ali jih redno ne nadzoruje ali občasno ne
pregleda (prvi odstavek 21. člena);
18) če ne izpolnjuje pogojev, predpisanih za vzdrževanje, nadzor
in pregledovanje spodnjih in zgornjih ustrojev prog, postrojev,
naprav in objektov na progah (drugi odstavek 21. člena);

4) če železniških postaj in izogibališč ne opremi s signalnovarnostnimi napravami in postroji, odvisno od največje hitrosti
vlakov (prvi odstavek 9. člena);

19) če cestnega prehoda ne vzdržuje v skladu s tem zakonom in
predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, ter predpisi, ki urejajo
ceste in varnost cestnega prometa (30. člen);

5) če železniško progo cepi od železniške proge na odprti progi,
cepna kretnica pa ni nadzorovana s sosednjega zasedenega
prometnega mesta na progi, ni Izvedena s ščitnim tirom in ni
zavarovana s signalom, ki je predsignaliziran in je v odvisnosti
od lege cepne kretnice (10. člen);

20) če ne organizira notranjega nadzora nad varnim železniškim
prometom ali če trajno ne skrbi za varen železniški promet v
skladu s tem zakonom, podzakonskimi predpisi in splošnimi
akti (prvi odstavek 84. člena);

6) če križanje železniških prog ali križanje železniške proge z
industrijskim tirom ali progo druge železnice ni izvennivojsko
(11. člen);
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21) če na mestih možnih usadov, hudournikov, žametov ali močnih
vetrov, kjer utegne priti do oviranja ali ogrožanja varnega
železniškega prometa, ne ukrepa v skladu s predpisom o
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prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca ali pravne
osebe.

tehničnem in fizičnem varstvu železniških prog in objektov
na njih pred elementarnimi nevarnostmi (prvi odstavek 98.
člena);

118. člen
22) če železniškega prometa ne opravlja pozimi v skladu z
določbami predpisa o ukrepih za zavarovanje železniškega
prometa pozimi ( 99. člen);

Izvajalec se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj
25.000 SIT:
1) če o spodnjem in zgornjem ustroju proge, postrojih, napravah
in objektih na progi ne vodi evidence in drugih tehničnih
podatkov, pomembnih za varnost železniškega prometa v
skladu s predpisom (tretji odstavek 8. člena);

23) če industrijski tir ali progo druge železnice priključi na
železniško progo na odprti progi, priključna kretnica pa ni
nadzorovana s sosednjega zasedenega prometnega mesta
na progi, nima ščitnega tira, ni zavarovana s signalom, ki je
predsignaliziran in je v odvisnosti od lege priključne kretnice
(prvi odstavek 101. člena).

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

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

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

117. člen
Izvajalec ali pravna oseba se kaznuje za prekršek z denarno
kaznijo najmanj 200.000 SIT:

4) če vlečnega vozila v prometu po železniški progi z avtostop
napravo ne opremi z avtostop napravo ali napravami za
vzpostavljanje 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);

1) če uporablja železniško vozilo ter naprave in opremo, ki se
vgrajujejo v to vozilo, pa ne izpolnjujejo pogojev, predpisanih
s tem zakonom, podzakonskimi predpisi ter tehničnimi predpisi
in standardi (prvi odstavek 37. člena);
2) če v mednarodnem železniškem prometu uporablja
železniško vozilo, ki ne izpolnjuje pogojev, določenih z
obveznimi priporočili Mednarodne železniške zveze, ki se
nanašajo na železniška vozila (tretji odstavek 37. 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);

3) če v železniški promet izroči železniško vozilo, ki ni tehnično
pregledano (prvi odstavek 38. člena);
4) če tehnično pregledanega in prevzetega železniškega vozila
ne vpiše v evidenco železniških vozil (prvi odstavek 39. člena);

6) če vlaka med vožnjo po železniški progi ne zasede s
predpisanim številom železniških delavcev, ki imajo strokovno
izobrazbo in so strokovno usposobljeni (51. člen);

5) če izdela oziroma kupi železniško vozilo, ki glede
konstrukcijskih in uporabnih lastnosti vozila ter naprav in
opreme kot sestavnih delov tega vozila ne ustreza pogojem,
predpisanim s tem zakonom, tehničnim predpisom in
standardom za prototip vozila ter obveznim priporočilom
Mednarodne železniške zveze (prvi odstavek 40. člena);

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

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);

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);

9) če največja hitrost vlaka ne ustrezna tehničnim pogojem proge
in železniških vozil, iz katerih je sestavljen vlak, dejanski
zavorni masi in sestavi vlaka, ali če je največja hitrost vlaka
večja od največje dovoljene progovne hitrosti (55. člen);

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

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);

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);

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 temperatura
nižja od +12°C (drugi in tretji odstavek 56. člena);

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).

12) če za vlak ne vodi podatkov o vlakovnem osebju, sestavi,
zaviranju in gibanju ter o dogodkih v zvezi z njegovim

Z denarno kaznijo najmanj 4.000 SIT se kaznuje za prekršek iz
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prometom (57. člen);

119. člen
Izvajalec se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj
20.000 SIT:

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);

1) če dovoli opravljanje dela v železniškem prometu železniškemu delavcu, ki ni uspešno opravil preverjanja strokovne
usposobljenosti ali čigar usposobljenost za to delo ni bila
preverjena (peti odstavek 67. člena);

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

2) če dovoli opravljanje del železniškemu delavcu, ki neposredno
sodeluje pri opravljanju železniškega prometa, po opravljenem
izrednem ali občasnem zdravstvenem pregledu, na katerem
so ugotovljeni neizpolnjeni zdravstveni pogoji, predpisani za
ta dela, ali če delavec ni bil na zdravstvenem pregledu, na
katerega je bil poslan (75. člen);

15) če med trajanjem del na spodnjem ali zgornjem ustroju proge
ali postroju ali napravi ali objektu na progi ne organizira
varnega železniškega prometa na mestu opravljanja teh del
(tretji odstavek 58. člena);
16) če po končanih delih ne odstrani z železniške proge ostankov
materialnih ali delovnih sredstev ali signalov ali drugih
predmetov, ki jih je postavil pri opravljanju del, ali če ne namesti
opreme in naprav, ki zagotavljajo varen železniški promet
(četrti odstavek 58. člena);

3) če dovoli opravljanje del železniškemu delavcu, ki neposredno
sodeluje pri opravljanju železniškega prometa, za katerega
se pri preverjanju duševne in telesne zmožnosti ugotovi, da
ne izpolnjuje zdravstvenih pogojev, predpisanih za opravljanje
teh del, ali da dela pod vplivom alkohola ali psihoaktivnih
sredstev ali mamil (77. člen);

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

4) če na železniških postajah ali v depojih za vlečna vozila, v
katerih se železniškim delavcem, ki neposredno sodelujejo
pri opravljanju železniškega prometa, zagotavlja počitek med
prekinitvijo med izmeno ali dnevni počitek med zaporednima
izmenama, ne zagotovi prostorov za počitek v skladu s predpisi
o varstvu pri delu in varstvu pred hrupom v bivalnem okolju
(83. 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);

Z denarno kaznijo najmanj 3.000 SIT se kaznuje za prekršek iz
prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca.

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 postavljen
(63. člen);

120. člen
Odgovorna oseba izvajalca ali pravne osebe se kaznuje za
prekršek z denarno kaznijo najmanj 3.000 SIT:

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 železniškem
prometu (64. člen);

1) če dovoli železniškemu delavcu, ki neposredno sodeluje pri
opravljanju železniškega prometa, opravljati delo ali ga
razporedi na delo v nasprotju z določbami tega zakona in
splošnega akta oziroma kolektivne pogodbe o dnevnem in
tedenskem počitku in razporeditvi v izmene (82. 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);

2) če trajno ne nadzira uporabe določb tega zakona ali ne ukrepa
za uporabo določb tega zakona (prvi odstavek 86. člena);

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

3) če železniškemu delavcu, ki neposredno sodeluje pri
opravljanju železniškega prometa, začasno ne prepove
opravljanja del na delovnem mestu v primerih iz 1. do 4. točke
prvega odstavka 88. člena tega zakona (drugi odstavek 88.
člena).

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

121. člen

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

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

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

1) če ne ravna po prepovedih, omejitvah, ukazih in opozorilih,
danih s signali, ali če ne ravna po signalu, ki ima pomen
obveznega ukaza ali opozorila, ali če v železniškem prometu
ne daje predpisanih signalov ali če se ne ravna po njih (66.
člen);

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

2) če opravlja dela v železniškem prometu, za katera nima
strokovne Izobrazbe In strokovne usposobljenosti (prvi
odstavek 67. člena);

Z denarno kaznijo najmanj 3.500 SIT se kaznuje za prekršek Iz
prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba Izvajalca.
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7) o pogojih za graditev in vzdrževanje sistema železniških zvez
(drugi odstavek 16. člena);

3) če začne z deli ali opravlja dela na delovnem mestu, pri čemer
se čuti utrujeno ali bolno ali iz katerih koli drugih razlogov
nezmožno za opravljanje del (prvi in drugi odstavek 76. člena);

8) o varstvenih ukrepih na mestih, na katerih so postavljene
naprave električnega omrežja, ki so pod napetostjo (prvi
odstavek 18. člena);

4) če začne z deli na delovnem mestu pod vplivom alkohola ali
psihoaktivnih sredstev ali mamil, ali med deli uživa alkoholne
pijače, mamila ali psihoaktivna sredstva (tretji odstavek 76.
člena);
122. člen

9) o ukrepih za varstvo pred škodljivimi električnimi vplivi na
telekomunikacijskih in signalnovarnostnih postrojih in
napravah (drugi odstavek 18. člena);

Posameznik se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj
2.000 SIT:

10) o prostorih, napravah in opremi prometnih mest (prvi odstavek
20. člena);

1) če prehaja čez železniško progo zunaj cestnega prehoda ali
prehoda za pešce (prvi odstavek 28. člena);

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

2) če je ali se zateče na kraj izrednega dogodka v železniškem
prometu, v katerem je bil kdo poškodovan ali se je smrtno
ponesrečil, pa ne sodeluje pri reševanju poškodovancev, ali
če o tem takoj ne obvesti izvajalca; če se je kdo smrtno
ponesrečil in huje poškodoval, pa tudi najbližjo zdravstveno
organizacijo ali medicinski zavod in pristojni organ za notranje
zadeve (drugi odstavek 91. člena);

12) o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalec in organizacije, 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 prometa
ter ukrepih, potrebnih za zagotovitev varnega prometa na
cestnih prehodih (drugi odstavek 29. člena);

3) če ovira varen železniški promet (1. do 10. točka prvega
odstavka 94. člena);
4) če na mestih, namenjenih za dostop in gibanje po železniškem
območju, in v vlakih ne spoštuje notranjega reda v železniškem
prometu (prvi odstavek 96. 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);

VI. PODZAKONSKI PREDPISI

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);

123. člen
Vlada najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona na predlog
ministra določi kategorizacijo prog.

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

124. člen

i 1
Minister, pristojen za promet, izda podzakonske predpise k temu
zakonu:

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

1) o pogojih za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje železniških
prog (prvi odstavek 4. 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);

2) o pogojih za preizkušnjo in poskusno obratovanje spodnjega
in zgornjega ustroja proge, postrojev, naprav in objektov na
progi (5. člen);

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

3) o pogojih prostega profila za železniške proge (drugi odstavek
7. člena);

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

4) o evidenci in drugih tehničnih podatkih, pomembnih za varnost
železniškega prometa na spodnjem in zgornjem ustroju prog,
postrojih, napravah in objektih na progah (tretji odstavek 8.
člena);

22) o načinu organiziranosti in opravljanja železniškega prometa
(drugi odstavek 49. člena);

5) o pogojih in ukrepih za gradnjo gradbenih objektov, drugih
objektov, postavljanja postrojev, napeljav in naprav ter saditev
drevja v varovalnem progovnem pasu (četrti odstavek 13.
člena);

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

6) o varstvu pred požarom, zamakanjem in poplavo v varovalnem
progovnem pasu (tretji odstavek 14. člena);

25)o zasedbi vlakov z železniškimi delavci med vožnjo po
železniški progi (drugi odstavek 51. člena);
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23) o sestavi vlakov in razporeditvi vozil v vlaku (drugi odstavek
49. člena);
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26) o osvetlitvi vlakov (drugi odstavek 56. člena);

neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa
(četrti odstavek 76. člena)

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

v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.

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

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

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

1) o strokovni izobrazbi in strokovni usposobljenosti železniških
delavcev ter programih za usposabljanje in opravljanje
strokovnega izpita (prvi odstavek 67. člena)

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

v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
31)o organizaciji in načinu opravljanja nadzora nad varnim
železniškim prometom (drugi odstavek 84. člena);

128. člen
Izvajalec sprejme splošne akte:

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);

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

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

2) o pooblastilih železniških delavcev za opravljanje notranjega
nadzora nad varnim železniškim prometom (85. člen).

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

v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona oziroma podelitve
koncesije.

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

129. člen

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

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

37) o ukrepih za zavarovanje železniškega prometa pozimi (99.
člen);
v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona:

Zoper dovoljenja in soglasja iz prejšnjega odstavka, razen iz
drugega odstavka 31. člena tega zakona je dovoljena posebna
pritožba na Ministrstvo za promet in zveze.

38) o delovnih mestih, na katerih železniški delavci neposredno
sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa (prvi odstavek
71. člena);

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.

130. člen
Obstoječe ceste, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prvega in drugega
odstavka 15. člena tega zakona, morajo imeti na teh mestih
zaščitno varovalno ograjo v dveh letih od uveljavitve tega zakona.

125. člen
Minister, pristojen za promet, izdaja tehnične predpise za
železniške proge in železniška vozila, s katerimi uredi posamezna
vprašanja v zvezi z načrtovanjem, projektiranjem, graditvijo in
vzdrževanjem železniških prog in železniških vozil. Z njimi lahko
določi obvezno uporabo standardov in tehničnih specifikacij za
železniške proge in železniška vozila.

131. člen
Obstoječa nivojska križanja železniške proge s cesto, ki
izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 24. člena tega zakona,
morajo biti izvedena kot izvennivojska v štirih letih od uveljavitve
tega zakona.

126. člen

Obstoječa nivojska križanja železniške proge s cesto, ki z dnem
uveljavitve tega zakona izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka
24. člena tega zakona, morajo biti izvedena kot izvennivojska v
šestih letih od uveljavitve tega zakona.

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);

Obstoječa nivojska križanja železniške proge s cesto, ki
izpolnjujejo pogoje iz tretjega odstavka 24. člena tega zakona,
morajo biti izvedena kot izvennivojska v desetih letih od uveljavitve
tega zakona. Minister, pristojen za promet, lahko odloči, da se
gradnja izvennivojskega križanja opusti v primerih, koje tehnično
neizvedljiva.

2) o načinu, obsegu, pogostosti in rednosti postopka preverjanja
duševne in telesne zmožnosti železniških delavcev, ki
poročevalec, št. 65
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10 m pred zaščitnimi višinskimi profili postavljeni prometni znaki
za prepoved prometa cestnih vozil, katerih višina presega
označeno višino.

132. člen
Pri rekonstrukciji obstoječih drugih železniških prog, na katerih je
tehnično neizvedljivo izpolniti pogoje iz prvega in drugega odstavka
7. člena tega zakona, se smejo v soglasju z ministrom, pristojnim
za promet, izjemoma uporabiti pogoji in tehnični normativi, ki
odstopajo od teh pogojev.

Prometne znake iz prejšnjega odstavka mora postaviti in
vzdrževati upravljalec ceste.
139. člen

133. člen

Ne glede na določbo prvega odstavka 46. člena tega zakona
smejo do 31.12.1997 voziti neopremljena z avtostop napravo kot
vlečna vozila v prometu po železniških progah z avtostop napravo:
premikalne lokomotive, parne lokomotive, težke motorne drezine,
gradbeni stroji in stroji za pluženje.

Z rekonstrukcijo obstoječih industrijskih tirov, na katerih je tehnično
neizvedljivo ali ekonomsko neupravičeno uporabiti pogoje iz
prvega odstavka 7. člena tega zakona, se ne smejo poslabšati
obstoječe razmere. Rekonstrukcija se opravi v soglasju z
ministrom, pristojnim za promet.
Odstopanja od pogojev iz prejšnjega odstavka morajo biti posebej
obrazložena in utemeljena v tehnični dokumentaciji za
rekonstrukcijo.

140. člen
Železniški delavci, ki so pridobili pravico voziti vlečno vozilo oziroma
urejati železniški promet v skladu z 2. točko prvega odstavka 68.
člena Zakona o temeljih varnosti v železniškem prometu (Uradni
list, št. 26/91), ohranijo to pravico z dnem uveljavitve tega zakona.

134. člen
Obstoječe železniške proge morajo izpolnjevati pogoje iz 1. točke
prvega odstavka in tretjega odstavka 9. člena tega zakona v
enem letu od uveljavitvije tega zakona.

141. člen
Do izdaje predpisov iz 123., 124., 125., 126., 127. in 128. člena
tega zakona se uporabljajo:

135. člen
Obstoječe železniške proge, proge drugih železnic in industrijski
tiri morajo izpolnjevati pogoje iz 10. člena in prvega odstavka 101.
člena tega zakona v treh letih od uveljavitve tega zakona.

1) Signalni pravilnik (Sl.glasnik ZJŽ, št. 4/78, 6/79, 8/81, 4/85,1/
88, 8/89);
2) Prometni pravilnik (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/81, 4-5/82, 6/83, 3/
88, 8/89);

Do izpolnitve pogojev iz prejšnjega odstavka, mora biti največja
hitrost vlakov čez kretniško območje na prometnih mestih iz 10.
člena in prvega odstavka 101. člena tega zakona zmanjšana na
največ 50 km/h.

3) Pravilnik o enotni organizaciji in delu operativne službe na JŽ
(SI. glasnik ZJŽ, št. 10/82, 2/83, 5/90);

136. člen

4) Prometno navodilo (SI. glasnik ZJŽ, št. 6/80, 3/82, 2/84, 4/
88);

Obstoječa postajališča na dvotirnih železniških progah morajo
izpolnjevati pogoje iz četrtega in petega odstavka 20. člena tega
zakona v enem letu od uveljavitve tega zakona.

5) Navodilo za premik (SI. glasnik ZJŽ, št. 3/80, 3/87, 8/88);
6) Navodilo o prometu vlakov na posameznih progah brez
vlakospremnega osebja samo s strojevodjem na vlečnem
vozilu (SI. glasnik ZJŽ, št. 3/87, prečiščeno besedilo 3/90);

137. člen
Na obstoječih podvozih, katerih spodnji rob konstrukcije nad
voziščem ceste je postavljen v višini, ki je manjša od največje
dovoljene višine praznega ali naloženega cestnega vozila, morajo
biti v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona postavljeni zaščitni
višinski profili in prometni znaki prepovedi prometa za prazna ali
naložena cestna vozila, katerih višina presega višino med
spodnjim robom konstrukcije podvoza in voziščem ceste.

7) Navodilo o opravljanju prometne službe na progah, opremljenih
z avtomatskim progovnim blokom - APB (SI. glasnik ZJŽ, št.
5/90);
8) Navodilo o opravljanju prometne službe na progah, opremljenih
s telekomando (SI. glasnik ZJŽ, št. 1/87 prečiščeno besedilo
3/90);

Zaščitne višinske profile in prometne znake prepovedi prometa
za cestna vozila iz prejšnjega odstavka mora postaviti in
vzdrževati upravljalec ceste.

9) Navodilo o tehničnih normativih in podatkih za izdelavo
voznega reda (SI. glasnik ZJŽ, št. 9/89);

138. člen

10) Navodilo o označevanju vlakov na progah (SI. glasnik, ZJŽ,
Št. 1/86, 8-9/87, 4/88);

Na obstoječih cestnih prehodih, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prvega
odstavka 19. člena tega zakona, mora biti kontaktni vodnik
enosmernega sistema napetosti 3kV oziroma enofaznih sistemov
25 kV, 50 Hz in 15 kV 16 2/3 Hz postavljen v višini, določeni v
prvem odstavku 19. člena tega zakona, v petih letih od uveljavitve
tega zakona.

11) Navodilo o obrazcih prometne službe in načinu njihove
uporabe (SL. glasnik ZJŽ, št. 9/84, 4/88);
12) Navodilu o ugotavljanju in evidenci kapacitet in organizaciji
tovornega prometa (SI. glasnik ZJŽ, št. 3/91);

Zaradi varnosti cestnega prometa čez cestne prehode iz
prejšnjega odstavka morajo biti v šestih mesecih od od uveljavitve
tega zakona z obeh strani cestnega prehoda na razdalji najmanj
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13) Navodilo o postopkih v primeru izrednih dogodkov (SI. glasnik
ZJŽ, št. 8/72, prečiščeno besedilo 3/85, 1/89, 15/89);
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14) Navodilo o uporabi voz in nakladalnih pripomočkov (SI. glasnik
ZJŽ, št. 8/89, 13/89);

36) Navodilo za vzdrževanje drsnih ležajev tirnih vozil (SI. glasnik
ZJŽ, št. 9/59);

15) Predpisi za nakladanje (SI. glasnik ZJŽ, t. 3/73);

37) Navodilo o garanciji kvalitev opravljenih popravil železniških
vozil (SI. glasnik ZJŽ, št. 7/79);

16) Navodilo za prevoz izrednih pošiljk (SI. glasnik ZJŽ, št. 14/88,
5/89, 13/89);

38) Navodilo za opravljanje kontrolnih pregledov tovornih voz JŽ
(SI. glasnik ZJŽ, št. 4/80, 10/82);

17) Pravilnik o tehničnih pogojih za rabo olj v napravah na vlečnih
vozilih (SI. glasnik ZJŽ, št. 2/83);

39) Pravilnik o vzdrževanju železniških vozil (SI. glasnik ZJŽ, št.
2/84, 2/88, 7/88);

18) Pravilnik o opremi železniških tirnih vozil z aparati za gašenje
požarov (SI. glasnik ZJŽ, št. 4-5/82);

40) Navodilo za popravilo kolesnih dvojic in ležajnih čepov (SI.
glasnik ZJŽ, št. 6/58);

19) Pravilnik za varilska dela na železniških vozilih (SI. glasnik
ZJŽ, št. 5/81);

41) Pravilnik za vleko na JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 2/67);

20) Pravilnik o rabi stabilnih naprav električne vleke na progah
JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 2/85);

42) Navodilo za meritve ohmske upornosti na osnem sklopu
železniških vozil (SI. glasnik ZJŽ, 4/78);

21) Pravilnik o vzdrževanju stabilnih naprav električne vleke na
progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 9/84, 12/88);

43) Navodilo za vzdrževanje zavor železniških tirnih vozil (SI.
glasnik ZJŽ, št. 8/85, 12/87);

22) Pravilnik o železniških standardih (SI. glasnik ZJŽ, št. 14/89);

44) Navodilo za delo strojnega osebja (SI. glasnik ZJŽ, št. 13/67);

23) Navodilo za varnostne ukrepe pri električnem toku na
elektrificiranih progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/78);

45) Navodilo za upravljanje samično zasedenih vlečnih vozil pri
vleki vlakov na progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 3/86, 4/87, 13/
87, 8/89, 8/90);

24) Priročnik za varnostne ukrepe pri električnem toku na voznem
omrežju enofaznega sistema 25 kV, 50 Hz, JŽ (SI. glasnik
ZJŽ, št. 5/79);

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);

25) Priročnik za varnostne ukrepe pri električnem toku na voznem
omrežju enosmernega sistema 3kV, JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št.
10/78);

48) Navodilo za vozovne preglednike (SI. glasnik ZJŽ, št. 13/90);
26) Navodilo za delo na progah JŽ, elektrificiranih z enofaznim
sistemom 25 kV, 50 Hz (SI. glasnik ZJŽ, št.4/90);

49) Navodilo za vodenje evidence vozovno tehnične službe na
JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 3/79);

27) Navodilo za delo na progah JŽ, elektrificiranih z enosmernim
sistemom 3kV (SI. glasnik ZJŽ, št. 13/66);

50) Navodilo za ogrevanje potniških voz (SI. glasnik ZJŽ, št. 7/
72);

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);

51) Navodilo za vzdrževanje električne razsvetljave potniških
voz (SI. glasnik ZJŽ, št.4/55);

29) Pravilnik o zavorah na železniških vozilih (SI. glasnik ZJŽ, št.
2/88);

52) Pravilnik o negi železniških voz in motornih voz (SI. glasnik
ZJŽ, št. 6/88);

30) Navodilo za zaviranje vlakov (SI. glasnik ZJŽ, št. 11/88, 13/
89);

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);

31) Navodilo o zaviranju vlakov na JŽ, kateri imajo v svojem
sestavu tovorne vozove SŽD (SI. glasnik ZJŽ, št. 5/89, 7/90);

54) Navodilo o meritvah in preizkušanju voznega omrežja na
progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 7/89);

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 salonskih,
inšpekcijskih in drugih specialnih vozil (SI. glasnik ZJŽ, št. 5/
70);

55) Navodilo o tehtanju železniških vozil (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/
83);
56) Navodilo o preizkusnih vožnjah železniških vozil po
opravljenem popravilu (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/83);

34) Navodilo za vodenje evidence dejavnosti vleke vlakov in
vzdrževanja vlečnih vozil JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/84);

57) Navodilo o hrambi tehnične dokumentacije na JŽ (SI. glasnik
ZJŽ, št. 3/88);

35) Navodilo za rabo signalov za električno vleko (SI. glasnik
ZJŽ, št. 8-9/87, 8/89);

58) Navodilo o tehničnih pogojih za vzdrževanje težkih motornih
drezin serije 911 (SI. glasnik ZJŽ, št. 6/83, 3/85);
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59) Pravilnik o kemičnem uničevanju plevela in grmovja na progah
JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/90);

81) Splošni tehnični predpisi za relejne postajne signalnovarnostne naprave (SI. glasnik ZJŽ, št. 27/57);

60) Pravilnik za toplotno obdelavo kretniških delov in tirnic za
izolirne stike (SI. glasnik ZJŽ, št. 4/86);

82) Tehnični pogoji za zavarovanje prometa na potnih prehodih v
nivoju (SI. glasnik ZJŽ, št. 5/74);

61) Pravilnik o izolirnih stikih zgornjega ustroja železniških prog
(SI. glasnik ZJŽ, št. 2/84, 3/85);

83) Tehnični pogoji za dobavo in vgradnjo signalnovarnostne
opreme in telekomunikacijske opreme na magistralnih progah
JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/71);

62) Pravilnik o vzdrževanju zgornjega ustroja na progah JŽ (SI.
glasnik ZJŽ, št. 3/71, 5/76, 8/89, 2/90);

84) Tehnični pogoji za visokofrekvenčne naprave sistema V-300
(SI. glasnik ZJŽ, št. 4/67);

63) Pravilnik o vzdrževanju spodnjega ustroja na progah JŽ (SI.
glasnik Z JŽ, št. 3/71);

85) Tehnični pogoji za železniške avtomatske teleprinterske centre (SI. glasnik ZJŽ, št. 2-3/63);

64) Pravilnik o tehničnih ukrepih za obtežbo železniških mostov
in prepustov (SI. glasnik ZJŽ, št. 3/77);

86) Tehnični pogoji za dobavo in montažo opreme za radiodispečerske zveze na območju JŽ ter posebni pogoji za
radiodispečerske zveze na območju JŽ (GDJŽ 3994/73);

65) Pravilnik o kategorizaciji prog (SI. glasnik ZJŽ, št. 7/(), 10/89,
15/89, 9/90);

87) Odločba o tehničnih pogojih za progovna vozila, ki vozijo na
progah, opremljenih z APB in TK (SI. glasnik ZJŽ, št. 6/76);

66) Navodilo o vgrajevanju in vzdrževanju tirnic in kretnic v
neprekinjeno zvarjenih trakovih (SI. glasnik ZJŽ, št. 2/69);

88) Navodilo za ravnanje z induktivno avtostop napravo I 60 (SI.
glasnik ZJŽ, št. 2/75, 8/89);

67) Navodilo o pogojih in dinamiki uporabe pravilnika za
vzdrževanje zgornjega ustroja (SI. glasnik ZJZ, št. 5/71);
68) Navodilo za zavarovanje prometa pozimi (SI. glasnik ZJŽ, št.
6-7/86);

89) Navodilo za vgradnjo, preizkušanje, predajo v obratovanje in
vzdrževanje lokomotivskega dela AS naprave I 60 (SI. glasnik
ZJŽ, št. 2/75);

69) Navodilo o tehničnih pogojih za izdelavo in prevzem betonskih
pragov tipa JŽ - 70 (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/72);

90) Navodilo za uporabo, vgradnjo, preizkušanje in vzdrževanje
progovnih AS naprav na progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 2/75);

70) Navodilo za prevzem lesenih pragov in kontrolo njihovega
impregniranja (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/74);

91) Navodilo o prometu vlečnih vozil, ki niso opremljena z AS
napravami, na progah, opremljenih s progovnim delom AS
naprave (SI. glasnik ZJŽ, št. 6/82, 8/82);

71) Navodilo za varjenje železniških tirnic po termitnem postopku
z zmanjšanim svitkom (SI. glasnik ZJŽ, št. 10/86);

92) Navodilo za vzdrževanje telegrafsko-telefonskih vodov in linij
(GDJŽ 4318/55);

72) Navodilo za izvajanje del v zemeljski osnovi obstoječih prog
za večje hitrosti (SI. glasnik ZJŽ z dne 12.4.1979);

93) Navodilo o tehničnem pregledu signalnovarnostnih naprav
(SI. glasnik ZJŽ, št. 10/78);

73) Navodilo o enotnih kriterijih za kontrolo stanja prog na mreži
JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 3/88);

94) Pravilnik o določitvi del, pri katerih delavci neposredno
sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa (Službeni
glasnik ZJŽ, št. 5/79);

74) Navodilo za dobavo, vgradnjo in vzdrževanje elastične
pritrditve "Pandroll" na mreži JZ (SI. glasnik ZJŽ, št. 8-9/87);

95) Pravilnik o strokovni izobrazbi delavcev, ki neposredno
sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa (SI. glasnik
ZJŽ, št. 6-7/86, prečiščeno besedilo 2/87, 6/90);

75) Navodilo za dobavo, vgradnjo in vzdrževanje elastične
sponke "SKL-2" na mreži JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 8-9/87);
76) Navodilo za proračun in vgrajevanje dolgih tirnih trakov na
mostovih JŽ (SI. glasnik ZJZ z dne 12.4.1979);

96) Pravilnik o načinu opravljanja notranje kontrole in pooblastilih
delavcev za opravljanje notranje kontrole na JŽ (SI. glasnik
ZJŽ, št. 6/89);

77) Navodilo o tehnološkem postopku za protikorozijsko zaščito
tirnic, kretnic, mostov, dvigal in pejner nosilcev (SI. glasnik
ZJŽ, št. 11/87);

97) Pravilnik o notranjem redu na železnici (Uradni list SFRJ, št.
47/78);
98) Pravilnik o posebnih zdravstvenih pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati železniški delavci, ki neposredno sodelujejo pri
opravljanju železniškega prometa (Uradni list SFRJ, št. 38/
79);

78) Pravilnik o vzdrževanju signalnovarnostnih naprav (SI. glasnik
ZJŽ, št. 5/73, 8/84);
79) Pravilnik o funkcionalnem sistemu zvez JŽ (SI. glasnik ZJŽ,
št. 8/85);

99) Pravilnik o opremi vlakov s priborom za prvo pomoč (SI.
glasnik ZJŽ, št. 5/79);

80) Pravilnik o obsegu in vrsti telekomunikacijskih zvez, naprav
In postrojev na progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ z dne 9.4.1974);
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100) Pravilnik o preverjanju delovne zmožnosti delavcev, ki
neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa
(SI. glasnik ZJŽ, št.5/79);

118) Odredba o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov
(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);

101) Pravilnik o merilih za delo v izmenah za železniške delavce,
ki neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega
prometa (Uradni list SFRJ, št. 13/81, 31/81, 2/82);

120) Navodilo za kontrolo izvajanja voznega reda in uporabo
prometno-tehničnih predpisov (SI. glasnik ZJŽ, št. 3/84);

102) Pravilnik o organizaciji in izvajanju akcije za izboljšanje
kakovosti storitev v železniškem potniškem prometu (SI.
glasnik ZJŽ, št. 4/86);

121) Navodilo o izdelavi voznega reda (SI. glasnik ZJŽ, št. 11/88,
6/89);

103) Navodilo za rabo pravilnika Združenja za mednarodne vozne
olajšave železniškega osebja (SI. glasnik ZJŽ, št. 10/81, 9/
88);

122) Navodilo za opremljanje službenih mest na progi s
signalnovarnostnimi napravami in postroji glede na
maksimalno dovoljeno hitrost vožnje vlakov (SI. glasnik ZJŽ,
št. 7/78);

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);

123) Navodilo za ugotavljanje tokov potnikov v mednarodnih vlakih
in vlakih notranjega skupnega prometa (SI. glasnik ZJŽ, št.
8-9/91);

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);

124) Navodilo o izračunavanju in ugotavljanju voznih časov
(GDJŽ z dne 3.6.1956);
125) Navodilo o uvajanju vlakovnega prometa na dvotirnih progah
med kapitalnim remontom enega tira (SI. glasnik ZJŽ, št. 9/
83);

106) Navodilo za dokazovanje prisotnosti alkohola v organizmu
delavcev med delovnim časom na JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 5/
67);

126) Navodilo za izdelavo tehnološkega procesa dela na ranžirnih
in razporednih postajah (SI. glasnik ZJŽ, št. 6/72);

107) Navodilo za rabo Pravilnika o strokovni izobrazbi delavcev,
ki neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega
prometa (SI. glasnik ZJŽ, št. 9/79);

127) Pravilnik o opravljanju radiotelegrafske službe na JŽ (SI.
glasnik ZJŽ, št. 5/63);

108) Pravilnik o prevozu nevarnih snovi na železnicah v notranjem
in mednarodnem prometu (Uradni list SFRJ Mednarodne
pogodbe, št. 61/70, 59/72, 6/78);

128) Kažipot za pošiljanje telegramov na omrežju JŽ v notranjem
in mednarodnem železniškem prometu (SI. glasnik ZJŽ, št.
11-12/75);

109) Pravilnik o notranjem in mednarodnem telegrafskem,
telefonskem in radijskem prometu na JŽ (SI. glasnik ZJŽ,
št. 5/86, 2/87, 9/90);

129) Navodilo o uporabi voz in nakladalnih pripomočkov, Prilogi
V in VI (SI. glasnik ZJŽ, št.5/88);

110) Pravilnik o projektiranju železniških investicijskih objektov
(Ur. list FLRJ, št. 44/49);

130) Samoupravni sporazum o skupni uporabi in izenačevanju
tovornih voz, kontejnerjev in ponjav na mreži JŽ (SI. glasnik
ZJŽ, št. 8/74, 6/87);

111) Pravilnik o graditvi železniških investicijskih objektov (Uradni
list FLRJ, št. 78/49, 82/49);

131) Pravilnik o tehničnem pregledu in izročitvi v promet
železniških vozil (Ur. list SFRJ, št. 26/69);

112) Pravilnik o tehničnih normativih in pogojih za projektiranje in
gradnjo železniških predorov (Uradni list SFRJ, št. 55/73);

132) Navodilo za rabo Samoupravnega sporazuma o sprotnem
vzdrževanju potniških in tovornih voz (SI. glasnik ZJŽ, št. 1/
77);

113) Odločba o specifični naravi železniških mostov kot
gradbenih del (Uradni list FLRJ, št. 87/49);

133) Navodilo za vzdrževanje naprav za gretje "Schaltbau" v
potniških vozovih (SI. glasnik ZJŽ, št. 7/68);

114) Odločba o začasnih tehničnih predpisih za izdelavo
projektov železniških mostov in prepustov (Uradni list FLRJ,
št. 7/50);

134) Navodilo za eksploatacijo in vzdrževanje podstavnih
vozičkov Y-25 in tipa Y-27, sprejetih na JŽ (SI. glasnik ZJŽ,
št. 2/87);

115) Odločba o postopku pri projektiranju in gradnji električnih
vodov na križiščih z železniškimi progami (Uradni list FLRJ,
št. 52/50);

135) Navodilo za mazanje voz (SI. glasnik ZJŽ, št. 1/55);

116) Pravilnik o protipožarnih ukrepih za železniških vozilih z
odprtim kuriščem na trda goriva v varovalnem progovnem
pasu in progovnem pasu železniške proge (Uradni list SRS,
Št. 17/82);

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);

117) Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih
objektov, saditev drevja ter postavljanje naprav v varovalnem
progovnem pasu ob industrijskem tiru (Uradni list SRS, št.
2/87);
poročevalec, št. 65

138) Navodilo za oplemenitev vode za dizelska goriva (SI. glasnik
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40

9. november 1998

19) Samoupravni sporazum o uresničevanju voznega reda (SI.
glasnik ZJŽ, št. 11/86);

142. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati:

20) Samoupravni sporazum o delu vlakospremnega osebja v
skupnem prometu (SI. glasnik ZJŽ, št. 1/87);

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:

21) Samoupravni sporazum o skupni uporabi, nadomestilu za
opravljeno delo, nadurno zadrževanje in nedostavljanje
potniških voz (SI. glasnik ZJŽ, št. 1/86);

1) Zakon o temeljih varnosti v železniškem prometu (Uradi list
SFRJ, št. 26/91);

22) Navodilo o prometu salonskega voza (SI. glasnik ZJŽ, št. 2/
80);

2) Zakon o organizaciji jugoslovanskih železnic (Uradni list FNRJ,
št. 50/60, 13/63, prečiščeno besedilo 15/63, 5/66, prečiščeno
besedilo 50/68, 55/68, 10/70);

23) Navodilo o signaliziranju zaključka vlaka s signalnimi svetilkami
z rdečo utripajočo lučjo in postopek ravnanja z njimi (SI.glasnik
1
ZJŽ, št. 1/87);

3) Samoupravni sporazum o sprotnem vzdrževanju tovornih in
potniških voz (SI. glasnik ZJŽ, št. 7/76);

24) Navodilo o preoznačevanju potniških voz normalnega tira
(SI. glasnik ZJŽ, št. 13/66);

4) Samoupravni sporazum o skupni organizaciji vleke vlakov in
medsebojni uporabi vlečnih vozil (SI. glasnik ZJŽ, št. 6/90);

25) Navodilo za uporabo Samoupravnega sporazuma o
uresničevanju voznega reda (SI. glasnik ZJŽ, št. 1/87);

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); '

26) Samoupravni sporazum- o omejitvi nakladanja na mreži JŽ
(SI. glasnik ZJŽ, št. 4/84);
27) Samoupravni sporazum o oddaji voznih sredstev na začasno
uporabo v primeru izrednih dogodkov (SI. glasnik ZJŽ, št. 1112/75);

6) Samoupravni sporazum o plačilu škode, povzročene na
transportnih sredstvih v železniškem prometu (SI. glasnik
ZJŽ, št. 1/84, 6/90);

28) Navodilo za popis tovornih voz na progah JŽ (si. glasnik ZJŽ,
št. 3/85, I 2/89);

7) Samoupravni sporazum o dobavi in pomoči v električni
energiji, gorivu, mazivu in potrošnem materialu in oskrbi vozil
med ŽTP (SI. glasnik ZJŽ, št. 1/77);

29) Navodilo za obdelavo podatkov popisa tovornih voz na
progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 7/85, I 2/89);

8) Samoupravni sporazum o medsebojnih razmerjih, delovnih
pogojih in odgovornosti kontrolno-prevzemnih organov JŽ
pri novogradnji in vzdrževanju voznih sredstev (SI. glasnik
ZJŽ, št. 9/78, 8/89);

30) Samoupravni sporazum o uvrščanju voz in kontejnerjev v
park JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/74, 8/82);
31) Samoupravni sporazum o tekočem vzdrževanju tovornih in
potniških voz (SI. glasnik ZJŽ, št. 7/76);

9) Samoupravni sporazum o skupni rabi tehničnih sredstev za
nadzor brezhibnosti in določitev tehničnih karakteristik
osnovnih transportnih zmogljivosti (SI. glasnik ZJŽ, št. 9/79);

32) Samoupravni sporazum o rezervnih delih voznih sredstev in
postrojev v skupni in množični rabi na JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št.
8/86, 15/89);

10) Navodilo za rabo samoupravnega sporazuma o sprotnem
vzdrževanju potniških in tovornih voz (SI. glasnik ZJŽ, št. 1/
77, 8/82, 10/82);

33) Samoupravni sporazum o nadomestilu škode na transportnih
sredstvih na progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 6/90);

11) Metodologija delitve dela in stroškov med ŽTP (UOZJŽ 2054/
67);

34) Pravilnik o mikrofilmanju na JŽ (SI. glasnik ZJŽ, 10/88);

12) Navodilo za uporabo predpisov o kategorizaciji prog v sestavi
JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 2/88);

35) Navodilo za uporabo predpisov o kategorizaciji prog v sestavi
JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 273/80);

13) Pravilnik za skupno uprabo tovornih voz v mednarodnem
prometu (SI. glasnik ZJŽ, št. 19/89);

36) Samoupravni sporazum o združevanju v Skupnost
jugoslovanskih železnic (SI. glasnik ZJŽ, št. 2/81);

14) Pravilnik o skupni uporabi potniških in prtljažnih voz v
mednarodnem prometu (SI. glasnik ZJŽ, št. 19/87);

37) Pravilnik o stopnji in vrsti strokovne izobrazbe učiteljev za
izvajanje pouka v I.-V. stopnji strokovne izobrazbe v
železniških vzgojno-izobraževalnih organizacijah (SI. glasnik
ZJŽ, št. 5/84);

15) Navodilo o prometu salonskih voz (SI. glasnik ZJŽ, št. 2/80);

17) Pravilnik o službeni obleki na JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 4/88);

38) Pravilnik o kriterijih za izrekanje ukrepov prenehanja
delovnega razmerja in ukrepov razporeditve delavcev na
druga dela in delovne naloge zaradi težje kršitve pri opravljanju
železniškega prometa (SI. glasnik ZJŽ, št. 6/89);

18) Pravilnik o prometu specialnega vlaka (SI. glasnik ZJŽ, št. 9/
78);

39) Navodilo za usklajevanje strokovne izobrazbe, pridobljene
po prejšnjih predpisih (SI. glasnik ZJŽ, št. 9/79);

16) Samoupravni sporazum o uvrščanju voz in kontejnerjev v
park JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/74, 8/82);
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40) Samoupravni sporazum o dodeljevanju nagrade 15. april dan železničarjev Jugoslavije in drugih nagrad Skupnosti JŽ
(SI. glasnik ZJŽ, št. 4/88);

42) Samoupravni sporazum o temeljih sistema srednjega
usmerjenega izobraževanja kadrov na JŽ (SI. glasnik ZJŽ,
št. 1/87 prečiščeno besedilo):

41) Samoupravni sporazum o predstavnikih JŽ v tujini (SI. glasnik
ZJŽ, št. 4/84);

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

OBRAZLOŽITEV
UVOD

lektoriranja in uskladitve besedila in ki v nobenem primeru ne
spreminjajo vsebine prvotnih rešitev.

Državni zbor Republike Slovenije je prvo obravnavo predloga
zakona o varnosti železniškega prometa opravil na svoji 30. seji,
dne 26.04.1995, in ga sprejel kot primerno podlago za nadaljno
pripravo zakona. Hkrati je zadolžil predlagatelja, da pri pripravi
predloga zakona za drugo obravnavo upošteva njegova stališča
in pripombe.

1. STALIŠČA IN PRIPOMBE DRŽAVNEGA ZBORA
1.1 V 2. členu naj se opredeli kategorizacija (manj prometnih)
drugih prog. V besedilu je delno upoštevana pripomba (glavne in
regionalne proge), klasifikacijo in kategorizacijo prog pa bo
opredelila Vlada Republike Slovenije v podzakonskem aktu. Delitev
na glavne in druge proge je upoštevana v celotnem besedilu
zakona (2.člen, prvi odstavek, 6. točka, 7. točka, 8. točka, 10.
točka; 7. člen, 7. točka; 8. člen; 9. člen, prvi odstavek, 1. točka;).

Predlagatelj je 30.04.1996 v Državni zbor poslal predlog zakona
za drugo obravnavo, ki je bil pod številko EPA 683 objavljen v
Poročevalcu št. 15. Odbor za infrastrukturo in okolje takratnega
sklica Državnega zbora, je na svoji 88. seji, dne 04.07.1996
gradivo obravnaval in sklenil, da je primerna podlaga za drugo
obravnavo. Odbor za infrastrukturo in okolje novega sklica je
sklenil, da bo gradivo predloga zakona o varnosti v železniškem
prometu, predlagano za drugo obravnavo, ponovno obravnaval.
Predlagatelj je h gradivu, ki ga je že predložit Državnemu zboru v
drugo branje, zaradi precejšnje časovne oddaljenosti oblikovanja
predloga za prvo branje, potreb in spoznanj, predložil dodatne
amandmaje. Odbor za infrastrukturo in okolje, ki je celotno gradivo,
obravnaval na svoji 26. seji, dne 07.07.1998, je predlagatelju
predlagal, da vse amandmaje ponovno preuči, jih med seboj uskladi
ter po lastni presoji predloži Državnemu zboru v obravnavo že
poslano gradivo z usklajenimi amandmaji ali novo besedilo
predloga zakona za drugo branje.

1.2 V 69. členu naj se kot primerna starost za voznika vlečnega
vozila upošteva dopolnjenih 18 let namesto 21 let. Stališče
državnega zbora ne more biti upoštevano. Gre za pogoj, ki ga
postavlja zakonodaja večine evropskih držav, saj gre za delo, ki
je glede na posledice, ki so lahko povzročene z nepravilnim
ravnanjem, povezano z veliko odgovornostjo in zahteva precejšnjo
duševno zrelost.
1.3 V 69.členu, drugi odstavek in 70. členu naj se med pogoje
opredili aktivno znanje slovenskega jezika. Pogoj aktivnega znanja
slovenskega jezika je vključen v določbe 66.b člena (amandma
številka 46) in velja za vse izvršilne železniške delavce.
1.4 V 79. in 80. členu naj se prouči smiselnost določnejših
opredelitev delovnega časa železniških delavcev od nastopa do
začetka dela, za dokončanje izmene, časa vožnje in časa
zadrževanja na prometnih mestih.
Naslov poglavja je spremenjen in se glasi: Izmene izvršilnih
železniških delavcev. Vsebina poglavja zajema določbe o trajanju
izmen izvršilnih železniških delavcev, o omejitvah njihovega
trajanja in je skrčena na tiste določbe, ki jih mora določati zakon,
da je zaradi vplivov na psihofizične lastnosti delavcev zagotovljena
varnost železniškega prometa. Druge določbe o delovnem času
vsebujejo drugi predpisi in niso predmet urejanja z določbami
tega zakona. Vsebina je opredeljena v amandmajih 59, 60 in 61.

Predlagatelj je stališča in pribombe Državnega zbora, ki so se
nanašale na posamezne zakonske rešitve, upošteval v največji
možni meri ter v skladu z njimi in že uveljavljenimi zakonskimi
rešitvami, ki posegajo tudi na področje železniškega prometa,
dopolnil zakonsko besedilo za drugo obravnavo. Nekaterih od
stališč in pripomb pa iz obrazloženih razlogov ni mogel podpreti
ali vsaj ne v predlagani rešitvi, zato v amandmanjski obliki predlaga
opustitev ali drugačno rešitev materije. Z amandmaji predlagatelja
so predlagane spremembe posameznih rešitev iz prve obravnave,
z namenom, da se besedilo izboljša, uskladi z veljavno zakonodajo
in tudi prilagodi rešitvam, ki so že uveljavljene v drugih državah
ter, da nudi podlago za izdelavo predpisov, ki bodo ustrezali
odločbam in smernicam Evropske skupnosti.

1.5 Upošteva naj se mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve.

Predlagatelj je za drugo obravnavo predloga zakona opravil še
redakcijske izboljšave besedila zakona, ki izhajajo iz njegovega
poročevalec, št. 65
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1.5.1 Sekretariat opozarja na nezadostno opredelitev "javnega"
prevoza potnikov in stvari in prevoza "za lastne potrebe" na
industrijskih železnicah in progah drugih železnic. Predlagatelj je
v največji možni meri upošteval pripombe Skeretariata, tako da je
v 2. členu definiral pojem javnega prometa in prometa za lastne
potrebe ter posebej definiral pogoje, ki jih morajo izpolnjevati
industrijski tiri in proge drugih železnic.

upoštevana, tako da je razvrstitev členov, glede na predloženo
besedilo za prvo branje, spremenjena. Vsebina kazenskih določb
je prilagojena redakcijskim popravkom besedila. (Amandmaji od
77 do 88)
1.5.7 Po oceni Sekretariata bi bilo potrebno tudi racionalneje in
pravno tehnično ustrezneje pristopiti k oblikovanju prehodnih in
končnih določb, saj obsežno in podrobno navajanje posamičnih
podzakonskih predpisov in splošnih aktov, ki še nadalje ostanejo
v veljavi in tistih, ki z uveljavitvijo zakona prenehajo veljati povzroča
le nepreglednost teh določb. Pripomba je delno upoštevana v
rešitvah, predloženih z amandmaji 99, 100,101.

1.5.2 Pojem "prometnih storitev" je povzet po Zakonu o načinu
opravljanja in financiranja prometa na obstoječi železniški mreži
ter reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju javnega podjetja
slovenske železnice (Ur.l. št. 71/1993). Navedeni zakon v 2. členu
opredeljuje pojem prometnih storitev in kaj vse prometne storitve
so. Enaka definicija prometnih storitev je povzeta v 2. točki 2.
člena predloženega zakona.

1.5.8 Sekretariat meni, da je potrebno za naslednjo fazo
zakonodajnega postopka celotno zakonsko besedilo pravno
tehnično prečistiti in redakcijsko urediti. Pripomba je upoštevana
v največji možni meri. (1. člen; 2.člen, 4. člen, 7.člen, 8. člen,
13.člen; 14. člen; 16. člen; 17. člen; 18 člen; 20. člen; 22. člen; 24.
člen; 26. člen; 27. člen; 29. člen; 32. člen; 34. člen; 37. člen; 38. člen;
39. člen; 41. člen, drugi odstavek; 51. člen; 56. člen; 58. člen; 91.
člen; 95. člen; 98. člen; 125. člen; 128. člen; 129. člen;).

1.5.3 V besedilu zakona je dosledno uporabljen izraz izvajalec, ki
je v 3. tč. 2.člena tega zakona na novo opredeljen in ne omejuje
izvajanja prometnih storitev samo na enega izvajalca, temveč
zajema vse možne izvajalce, ki bi se lahko pojavili kot izvajalci
prometnih in z njimi povezanih storitev. Na novo je določen pojem
(4. tč. 2. člena) upravljavca javne železniške infrastrukture, ki je
zadolžen skrbeti zanjo, tako da infrastruktura ustreza pogojem
varnega prometa. V večini držav so prometne storitve ločene od
upravljanja infrastrukture in vodenja prometa, kar je tudi končni
cilj predvidene zakonske rešitve.

1.6 Uskladi naj se poimenovanje posameznih kategorij železniških
prog z nazivi, ki izhajajo iz predloga odloka o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dologoročnega in
srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije.
Poimenovanje posameznih železniških prog je usklajeno
(obrazložitev pod tč. 1.1). '

1.5.4 Sekretariat ugotavlja, da je povsem odprto vprašanje
subjekta, ki naj bo odgovoren za vzdrževanje, obnavljanje in
modernizacijo oz. razvoj železniških prevoznih sredstev.
Vprašanje ni predmet rešitve zakona o varnosti v železniškem
prometu. Delno je rešeno v Zakonu o načinu opravljanja in
financiranja prometa na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji
in lastninskem preoblikovanju javnega podjetja slovenske
železnice (Ur.l. RS št. 71/93). Zakon o varnosti v železniškem
prometu natančno definira tehnične pogoje, katerim morajo
ustrezati železniška vozila, če želi izvajalec opravljati prevozne
storitve na železniškem omrežju Republike Slovenije.

1.7 Zaradi prepodrobnosti in obsežnosti zakona naj se prouči
možnost skrajšava besedila zakona in s tem ureditev nekaterih
določb podzakonskih aktov. Po proučitvi je bil predlog, kot je bil
predložen za prvo branje, predelan, kar je razvidno iz navedenih
sprememb in predloženih amandmajev predlagatelja.
ZAKLJUČEK
Sodimo, da predlagano besedilo za drugo branje in amandmaji
predlagatelja zajemajo vse pripombe Državnega zbora, pristojnih
služb in da so v predloženih amandmajih zajete še druge rešitve,
ki bodo omogočile čim kompleksnejšo ureditev vprašanj, ki jih
obravnava zakon.

1.5.5 V poglavju IV • Inšpekcija železniškega prometa naj se
opusti drugi odstavek 106. člena in 108. člena saj le povzemata
določbe 84. in 94. člena zakona o upravi (Ur.l. RS, št.67/94).
Pripomba je upoštevana, ostale so le določbe, ki urejajo
posebnosti nadzora železniškega prometa. (Amandmaji 73, 74,75)
1.5.6 Posebej skrbno bo potrebno ponovno proučiti rešitve v
kazenskih določbah in jih urediti v ustrezen vrstni red po teži
kršitev ter pravilno opredeljenih subjektih kršitev. Pripomba je
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OPOMBA: Vse oznake poalavll. oodpoglavll. razdelkov,
členov In točk se nanašalo na besedilo zakona (Poročevalec
št.22/94. kot le bilo predloženo za prvo branje.
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AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE

8. proga z avtostop napravami je proga oziroma del proge, na
kateri so pri vseh glavnih in prednjih signalih nameščene
progovne avtostop naprave;

1)
Amandma k 1. členu

9. železniško območje je zemljišče, na katerem so proga,
naprave in objekti, ki so neposredno namenjeni za opravljanje
železniškega prometa;

Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

10. vzdolžni nagib proge ali tira je razmerje med dvema višinskima
točkama in njuno horizontalno razdaljo, izraženo v promilih;

"Ta zakon določa pogoje za varen, urejen in neoviran javni
železniški promet (v nadaljnjem besedilu: železniški promet), ki
se opravlja v enotnem tehnično-tehnološkem procesu.

11. tirna širina je najmanjša razdalja med notranjima robovoma
tirničnih glav v območju med "0" in "14" milimetrov pod ravnino
zgornjih robov obeh tirnic;

Pogoji za varen železniški promet, določeni s tem zakonom, se
nanašajo na:
1. železniško progo in opremo proge;
2. železniška vozila;
3. izvršilne železniške delavce;
4. izvajanje železniškega prometa;
5. varnost in red na železniškem območju;
t
6. notranji nadzor.

12. svetli profil proge je omejena, na tir pravokotna ravnina, v
katero ne smejo segati deli objektov, progovnih oznak,
signalov, deponiranega materiala in drugih predmetov;
13. profil vozila ali nakladalni profil je omejena na tir pravokotna
ravnina, kije z nobenim svojim delom ne sme presegati prazno
ali naloženo železniško vozilo;

Predpisi, ki določajo pogoje za graditev železniških prog (v
nadaljevanju: prog) in varnost, urejenost ter neoviranost
železniškega prometa, veljajo tudi za industrijske tire in proge
drugih železnic, če ta zakon ne določa drugače."

14. progovni pas je prostor med osema skrajnih tirov proge,
razširjen na vsako stran od osi skrajnih tirov za 6 metrov v
naselju oziroma 8 metrov zunaj naselja;
15. varovalni progovni pasje zemljiški pas na obeh straneh proge,
širok 200 metrov, merjeno od osi skrajnih tirov proge;

Obrazložitev:
Novo besedilo 1. člena je potrebno zaradi ustreznejše opredelitve
področja, ki ga ureja, ter glede na druge predlagane spremembe
in dopolnitve v predlogu zakona.

16. medtirna razdalja je razdalja med osmi tirov;
17. cepna kretnica je kretnica, ki omogoča prehod vlakov iz ene
na drugo progo ali s proge na industrijski tir;

2)
Amandma k 2. členu

18. največja dovoljena progovna hitrost je tista predpisana največja
hitrost po progi ali po delih proge, ki se določi glede na tehnično
stanje proge, njeno opremljenost in tehnične karakteristike
vlaka;

Besedilo člena se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
"Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:

19. prometna mesta so tehnično opremljena mesta na progi, ki
razmejujejo odjavne ali medpostajne prostorske odseke
(železniške postaje, izogibališča, prometnotransportna
odpravništva, odjavnice, cepišča);

1. železniški promet je tehnološki proces, v katerem se izvajajo
železniške prevozne storitve;
2. železniške prevozne storitve so javen prevoz potnikov in
blaga v notranjem ali mednarodnem železniškem prometu in
storitve, ki so pogoj za njihovo opravljanje;

20. železniška postaja je prometno mesto z najmanj eno kretnico,
s katerega se vodi železniški promet nasprotnih in zaporednih
vlakov, na njem pa lahko tudi vstopajo in izstopajo potniki in
se naklada in razklada blago;

3. izvajalec je pravna oseba, katere dejavnost je javni prevoz
potnikov in/ali blaga v železniškem prometu;

21. izogibališče je prometno mesto, s katerega se vodi železniški
promet nasprotnih in zaporednih vlakov, lahko pa tudi vstopajo
in izstopajo potniki in se naklada in razklada blago;

4. upravljavec javne železniške infrastrukture (v nadaljnem
besedilu: upravljavec) je pravna oseba, na katero so
preneseni upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture
ter vodenje železniškega prometa;

22. postajališče je mesto na progi, ki je namenjeno za vstopanje
in izstopanje potnikov;

5. vodenje železniškega prometa je dejavnost, ki obsega
izdelavo voznega reda, postavljanje in zavarovanje voznih
poti na prometnih mestih, vodenje prometa vlakov in opravljanje
drugih nalog, povezanih s to dejavnostjo;

23. prometnotransportno odpravništvo je prometno mesto, s
katerega se vodi železniški promet nasprotnih in zaporednih
vlakov s posredovanjem sosednjih postaj ali izogibališč, lahko
pa tudi vstopajo in izstopajo potniki in se razklada in naklada
blago;

6. proga druge železnice je proga, na kateri se opravlja prevoz
samo za potrebe posamezne gospodarske družbe, ki v zvezi
s svojo dejavnostjo prevaža osebe in/ali blago;

24. cepišče je prometno mesto, kjer se na odprti progi odcepi
druga proga ali industrijski tir, železniški promet nasprotnih in
zaporednih vlakov pa se vodi s posredovanjem sosednjih
postaj;

7. industrijski tir ni proga ali proga druge železnice ne glede na
to, ali je priključen na javno železniško infrastukturo, in ki ga
ne upravlja upravljavec;
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hitrostjo, ter pri prekoračitvi hitrosti samodejno ustavijo vlak.

25. nivojski prehod je mesto križanja proge z javno ali
nekategorizirano cesto v istem nivoju;

43. merilnik hitrosti je naprava za merjenje in zapisovanje hitrosti,
prevožene poti in drugih podatkov o vožnji vlečnega vozila ali
motornega vozila za posebne namene;

26. rekonstrukcija proge, naprav in objektov na progi ter
železniških vozil je taka sprememba (predelava), s katero se
spreminjajo njihove osnovne tehnične ali konstrukcijske
značilnosti ali uporabne sposobnosti;

44. prometna signalizacija so predpisani vidni ali slišni znaki, s
katerimi se pri opravljanju železniškega prometa sporazumevajo izvršilni železniški delavci;

27. signalnovarnostne naprave so tehnična sredstva za
zavarovanje železniškega prometa;

45. izvršilni železniški delavec je oseba, ki neposredno sodeluje
v železniškem prometu in opravlja dela, povezana z varnostjo
in urejenostjo železniškega prometa;

28. železniško vozilo je vsako vozilo, ki se na lastnih kolesih z ali
brez lastnega pogona premika po železniških tirih (vlečna in
vlečena vozila ter motorna vozila za posebne namene);

46. izredni dogodek v železniškem prometu je nesreča ali
nezgoda;

29. vlečno vozilo je železniško vozilo z lastnim pogonom,
namenjeno za vleko vlakov, premik ali samostojno vožnjo
(lokomotive, motorniki, motorne garniture);

47. nesreča je izredni dogodek v železniškem prometu, v katerem
je ena ali več oseb izgubilo življenje ali bilo huje poškodovanih
ali je nastala precejšnja gmotna škoda ali večja prekinitev v
železniškem prometu; nesreča je tudi vsako trčenje vlakov,
nalet in iztjrjenje vlaka ne glede na posledice;

30. lokomotive so vlečna vozila, namenjena za vleko vlakov,
premik ali samostojno vožnjo;
31. motorniki in motorne garniture so vlečna vozila, namenjena
za prevoz potnikov in njihove prtljage ter malih pošiljk;

48. 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 železniškega prometa ali
je bil ogrožen ali oviran železniški promet."

32. vlečena vozila so železniška vozila brez lastnega pogona
(potniški vagoni, tovorni vagoni in vagoni za posebne
namene);

Obrazložitev:
Besedilo člena jasneje opredeljuje v zakonu uporabljene izraze in
opredeljuje samo tiste izraze, ki so posebnost zakona o varnosti
v železniškem prometu. Druge izraze, kot so npr. potnik, ipd.,
opredeljujejo drugi zakoni.

33. motorna vozila za posebne namene so železniška vozila in
stroji vseh vrst z lastnim pogonom (vključno s priključenimi
vozili), namenjena za gradnjo in vzdrževanje prog ter
odpravljanje posledic izrednih dogodkov in zime;
34. osna masa železniškega vozila je masa praznega ali
naloženega vozila, deljena s številom osi vozila;

3)
Amandma k 3. členu

35. dolžinska masa železniškega vozila je masa praznega ali
naloženega vozila, deljena z dolžino vozila izraženo v metrih
in merjeno med čelnimi ploskvami nestisnjenih odbojnikov ali
med končnimi deli spenjalnih naprav vozil brez odbojnikov;

Za 2. členom se pod naslovom drugega poglavja, doda novi 2.a
člen z besedilom, ki se glasi:
"2.a člen

36. osna obremenitev je obremenitev proge, do katere lahko
železniško vozilo obremenjuje progo s svojo osno maso;

Proge so glede na namen, obseg železniškega prometa na njih in
njihov gospodarski pomen glavne in regionalne. Kategorizacijo
prog določi vlada na predlog ministra, pristojnega za promet in
zveze ( v nadaljevanju; minister)

37. dolžinska obremenitev proge je obremenitev, do katere lahko
železniško vozilo obremenjuje progo s svojo dolžinsko maso;

Obrazložitev:
Vlada na podlagi pooblastila podanega v tem členu, določi
kategorizacijo prog. Besedilo delno povzema določbe prvega in
druge odstavka 8. člena.

38. vlak je po predpisih sestavljena in speta skupina železniških
potniških in/ali tovornih vagonov z enim ali več vlečnimi vozili,
motornik ali motorna garnitura, vlečno vozilo, ki vozi samo,
motorno vozilo za posebne namene in po predpisih sestavljena
skupina železniških vozil, ki čaka na vlečno vozilo ali na
razstavo;

4)
Amandma k 4. členu

39. največja hitrost vlaka je predpisana največja hitrost vlaka po
progi ali po delu proge;

Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

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

" Proge se morajo projektirati, graditi in vzdrževati tako, da je
zagotavljena tehnično-tehnološka enotnost, ustrezno zahtevam
varnega železniškega prometa, določenim v tem zakonu, ter
drugim pogojem, ki jih predpiše minister. Pri projektiranju, gradnji
in vzdrževanju prog se morajo upoštevati pravila stroke in pogoji,
določeni z mednarodnimi sporazumi, katerih sopodpisnica je
Republika Slovenija.

41. budnik je varnostna naprava na vlečnem vozilu, namenjena
za samodejno ustavitev vlaka ob nezmožnosti strojevodje
za zanesljivo upravljanje vlečnega vozila;
42. avtostop naprave so naprave, ki samodejno ustavijo vlak za
signalom, ki prepoveduje nadaljnjo vožnjo oziroma ki
nadzorujejo zmanjšanje hitrosti vlaka za signalom, ki
signalizira, da je nadaljnja vožnja dovoljena z zmanjšano
9. november 1998

Sestavni deli proge se smejo vgraditi v proge in vključiti v železniški
promet, le če izpolnjujejo pogoje iz predpisov. V predpisu se določi,
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dolžinsko obremenitev najmanj 6,4 t/m.

kateri sestavni deli proge morajo imeti certifikat. Če certifikata za
določen sestavni del proge ni mogoče pridobiti, se lahko izda
tehnično soglasje.

Proge morajo izpolnjevati predpisane pogoje svetlega profila
proge."

Tehnično soglasje je pozitivna tehnična presoja o izpolnjevanju
bistvenih zahtev in uporabnosti sestavnih delov proge za
predvideni namen.

Obrazložitev:
Popravki so delno redakcijskega značaja, delno (točka 3) pa se
nanašajo na uskladitev z določbami Sporazuma AQC in AGTC,
ki ga je Republika Slovenija ratificirala v tem času.

Tehnično soglasje za sestavne dele proge se lahko izda, če
zanje še ni predpisa in če odbor izvedencev meni, da zanje
predpis ne more biti izdan, ali za sestavne dele proge, ki odstopajo
od predpisov.

7)
Amandma k 9. in 10. členu

Tehnično soglasje lahko na prošnjo proizvajalca ali uvoznika
sestavnih delov proge na podlagi mnenja odbora izvedencev
izda minister.

9. in 10. člena se črtata.

Minister s predpisom določi postopek za izdajo tehničnega
soglasja, način imenovanja in naloge odbora izvedencev iz tega
člena."

Obrazložitev:
Določbe se nanašajo na prometno signalizacijo in so v skladu s
pripombami, izraženimi v prvi obravnavi, prenešene na ustrezno
mesto.

Obrazložitev:
Novi tekst vključuje obveznost upoštevanja mednarodnih
sporazumov, ki jih je ratificirala Republika Slovenija; upošteva
določbe novega Zakona o graditvi objektov in Zakona o
standardizaciji.

8)
Amandma k 12. členu
12. člen se črta.
Obrazložitev:
Takega primera v Republiki Sloveniji ni.

5)
Amandma k 5. in 6. členu
5. in 6. člen se črtata.

9)
Amandma k 13. členu

Obrazložitev:
Vprašanje tehničnega pregleda je urejeno v Zakonu o graditvi
objektov in ga v tem zakonu ni potrebno posebej obravnavati.

Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
"V progovnem pasu se smejo graditi le železniški objekti, napeljave
in naprave.

6)
Amandma k 7. členu

Ne glede na prejšnji odstavek se smejo na podlagi soglasja
upravljavca v progovnem pasu graditi objekti in naprave drugih
organizacij, namenjeni za nakladanje in razkladanje blaga, ki se
prevaža po železnici.

Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
"Proge morajo izpolnjevati te temeljne pogoje:

V varovalnem progovnem pasu se smejo na podlagi soglasja
upravljavca javne železniške infrastrukture graditi objekti in
postavljati napeljave in naprave ali saditi drevje le ob določenih
pogojih in na določeni oddaljenosti od proge v odvisnosti od njihove
vrste in namena in ob ukrepih, ki zagotavljajo varnost ljudi in
prometa.

1. tirna širina mora znašati 1.435 mm, pri čemer ne sme biti
manjša kot 1.430 mm in ne večja kot 1.470 mm;
2. polmer loka na odprti progi mora znašati najmanj 300 m, na
glavnem prevoznem tiru prometnih mest pa najmanj 500 m;
zunanja tirnica je, odvisno od polmera loka in od največje
dovoljene progovne hitrosti, lahko nadvišana, vendar ne več
kot 150 mm;

Izjemoma se v progovnem pasu lahko gradijo objekti ali postavljajo
naprave oziroma se v varovalnem pasu prog gradijo objekti na
manjši oddaljenosti, kot je predpisano, če to opravičujejo posebno
težke terenske razmere ali drugi posebej utemeljeni razlogi in če
pri tem ni prizadeta varnost železniškega prometa. Izjema mora
biti posebej utemeljena in zanjo pridobljeno izjemno soglasje
ministra.

3. vzdolžni nagib proge na odprti glavni progi je lahko največ
12,5 promilov(%«), izjemoma največ 17,5 promilov (%«), na
odprti regionalni progi pa največ 25 promilov (%<>);
4. vzdolžni nagib tirov na postaji sme biti največ 1 promil (%<>), če
je postaja v premi, in 2,5 promilov (%„), če je postaja v krivini;

Pogoji Iz tega člena se določijo s predpisom, ki ga izda minister, v
soglasju z ministrom, pristojnim za okolje in prostor in ministrom,
pristojnim za gospodarske dejavnosti."

5. medtirna razdalja na postaji mora biti najmanj 4,75 m, medtirna
razdalja pri tirih, med katerimi so peroni, pa najmanj 6 m;

Obrazložitev:
Besedilo jasneje določa pravice in obveznosti upravljalca in drugih
uporabnikov prostora v varovalnem in progovnem pastu ter
pristojnosti ministra, ki lahko v posebno težkih terenskih pogojih
Izjemoma dovoli graditi objekte v progovnem pasu.

6. medtirna razdalja na odprti dvotirni progi mora biti najmanj 4 m;
7. glavne proge morajo biti usposobljene za osno obremenitev
najmanj 22,5 t in dolžinsko obremenitev najmanj 8,0 t/m,
regionalne proge pa za osno obremenitev najmanj 20,0 t In
poročevalec, št. 65
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10)
Amandma k 15. členu

opredeljena v nadaljevanju.

Besedilo 15. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

14)
Amandma k 24. členu

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

Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
"Križanje proge z avtocesto, hitro cesto ali glavno cesto I. reda
mora biti izvennivojsko.
Križanje proge s cesto, ki ni avtocesta, hitra cesta ali glavna
cesta I. reda, mora biti izven nivoja, če je promet motornih vozil po
cesti zelo gost (več kot 7.000 vozil povprečnega letnega dnevnega
prometa) in če je železniški promet po progi zelo pogosten (več
kot 70 vlakov povprečnega letnega dnevnega prometa) ali če je
največja dovoljena progovna hitrost večja od 160 km/h.

Na hribovitih in težkih terenih, v soteskah in na drugih podobnih
konfiguracijah terena sme biti razdalja med osjo skrajnega tira in
najbližjo točko ceste, ki ni avtocesta ali hitra cesta, tudi manjša od
8 m; pogoj pa je, da se svetli profili ceste in proge ne dotikajo in da
je med njimi mogoče postaviti naprave, ki so nujne za varen
železniški promet, pri čemer mora biti proga najmanj 1 m nad
cestiščem ceste.

Med uvoznimi kretnicami na prometnem mestu ne sme biti
nivojskih prehodov."

Če ni izpolnjen pogoj višinske razlike med cestiščem ceste in
progo, mora upravljavec ceste med progo in cestišče ceste
postaviti varovalno ograjo."

Obrazložitev:
Sprememba je posledica uskladitve z Zakonom o cestah in uredbe
o kategorizaciji cest, ki zahteva izvennivojsko križanje tudi za
glavne ceste I. reda. Na novo je vključen tudi pogoj hitrosti na
progi, če je večja kot 160 km/h.

Obrazložitev:
Besedilo člena jasneje opredeljuje varnostna vprašanja, ki
nastanejo zaradi obstoječega stanja, ko ceste potekajo
neposredno ob progi in ni mogoče zagotoviti 1 m višinske razlike.

<■

15)
Amandma k 25. členu

11)
Amandma k 17. členu

25. člen se črta.
Besedilo člena se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
Obrazložitev:
Glede na to, da so pogoji za izvennivojsko križanje jasno določeni,
je 25. člen nesmiseln in nepotreben. Vsebina tega člena pa je
predlagana kot nov 29.a člen, ki se nanaša na 29. člen, kar je
ustrezno in utemeljeno.

"17. člen
Za elektrifikacijo prog se praviloma uporablja enosmerni sistem
napetosti 3 kV.
Odstopanja od prvega odstavka tega člena določi minister s
posebnim aktom.

16)
Amandma k 26. členu

S predpisom, ki ga izda minister, se določijo pravila projektiranja,
gradnje in vzdrževanja stabilnih naprav električne vleke."

Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

Obrazložitev:
Besedilo člena jasneje opredeljuje uporabo električne napetosti,
gradnjo potrebnih naprav in odstopanja od praviloma uporabljane
napetosti. Opredelitev odstopanj je potrebna, ker nekatere
sosednje države, s katerimi smo s progami povezani, uporabljajo
drugačne električne sisteme.

"Pri gradnji ceste ali proge krije stroške za graditev nadvoza,
podvoza oziroma nivojskega prehoda in stroške za ureditev in
postavitev naprav ter druge stroške, s katerimi se zagotavljata
varen in neoviran železniški in cestni promet, investitor nove
prometnice."
Obrazložitev:
Novo besedilo jasneje in natančneje določa obveznost investitorja
nove prometnice.

12)
Amandma k 21. členu
21. člen se črta.

17)
Amandma k 27. členu

Obrazložitev:
Določbe člena so zajete v drugih določbah tega zakona.

Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

23. člen se črta.

"Če je križanje ceste s progo izvedeno izvennivojsko s cestnim
podvozom, je to objekt javne železniške infrastrukture, ki ga
vzdržuje upravljavec. Vozišče skupaj z morebitnimi napeljavami
in napravami (razsvetljava, drenaža idr.), ki so potrebne za
nemoteno in varno uporabo ceste, vzdržuje upravljavec ceste.

Obrazložitev:
Besedilo je nepotrebno, ker je njegova določba podrobneje

Če je križanje ceste s progo izvennivojsko s cestnim nadvozom,
je to cestni objekt. Progo pod nadvozom skupaj z morebitnimi

13)
Amandma k 23. členu
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napeljavami in napravami, ki so potrebne za njeno pravilno in
varno uporabo, vzdržuje upravljavec."

21)
Amandma k 31. členu

Obrazložitev:
Novo besedilo jasneje in natančneje določa obveznost investitorja
nove prometnice.

31. člen se črta.
Obrazložitev:
Določbe besedila tega člena so v skladu s pripombami, izraženimi
v prvi obravnavi, prenešene na ustrezno mesto.

18)
Amandma k 29. členu

22)
Amandma k 36. členu

Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

"Nivojski prehod ceste na odseku proge, na katerem je največja
dovoljena progovna hitrost večja od 100 km/h, mora biti zavarovan
z zapornicami ali polzapornicami.

"Stroški v zvezi z vzdrževanjem, obnovo ali rekonstrukcijo
nivojskih prehodov bremenijo:

Z zapornicami, polzapornicami ali s svetlobnimi signali morajo biti
zavarovani tudi tisti nivojski prehodi, na katerih to zahtevajo
potrebna preglednost s ceste na progo, gostota prometa vozil in
oseb in gostota železniškega prometa, največja dovoljena
progovna hitrost ali največja dovoljena hitrost cestnih vozil ter
druge krajevne razmere, pomembne za varnost prometa.

1. upravljavca - za vzdrževanje in obnovo proge na nivojskem
prehodu ter progovne signalizacije, ki opozarja vlake na nivojski
prehod;
2. upravljavca ceste - za vzdrževanje in obnovo cestišča na
nivojskem prehodu ter prometne signalizacije, ki opozarja
udeležence v cestnem prometu na nivojski prehod;

Natančnejše pogoje iz prejšnjega odstavka določa predpis, ki ga
izda minister, v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje
zadeve."

3. upravljavca in upravljavca ceste v enakih delih - za
vzdrževanje in obnovo naprav ter stroške osebja za
zavarovanje prometa na nivojskem prehodu.

Obrazložitev:
Nadomestitev besedila tega člena z novim je potrebna, glede na
to, da morajo biti za hitrosti vlaka nad 100 km/h nivojski prehodi
zavarovani z zapornicami ali polzapornicami, saj ni dovolj samo
svetlobna signalizacija.

Določbe prejšnjega odstavka tega člena ne veljajo, če je cesta, ki
prečka progo, nekategorizirana cesta. V takšnem primeru
upravljavec in upravljavec nekategorizirane ceste medsebojna
razmerja uredita s pogodbo."
Obrazložitev:
Predlagano besedilo natančneje opredeljuje delitev stroškov med
upravljalcem železniške infrastrukture in upravljalcem ceste in
posebej med upravljavcem in upravljavcem (lastnikom)
nekategorizirane ceste. Upravljavca javne (cestne in železniške
infrastukture si stroške delita v razmerju, kot ga določa zakon.
Če gre za nekategorizirano cesto, je ureditev razmerij prepuščena
pogodbi, ki jo skleneta upravljavec in lastnik oziroma po njegovem
pooblastilu upravljavec takšne ceste.

19)
Amandma k 29. členu
Za 29. členom se doda nov 29.a člen, ki se glasi:
"29.a člen
Skladnost obstoječega načina zavarovanja s predpisom iz 27.
člena tega zakona ugotavlja komisija, ki jo imenuje minister. Komisijo
sestavljajo predstavniki prometnega inšpektorata, organa za
notranje zadeve, upravljavca, upravljavca ceste in lokalne
skupnosti.

23)
Amandma k 36. členu

Pri neskladnosti komisija predlaga rešitve, o katerih odloči minister z upravnim aktom."

Doda se nov 36.a člen, ki se glasi:

Obrazložitev:
S tem dodanim členom se nadomešča vsebina določbe 25. člena,
ki se črta, ter je dopolnjena glede na pristojnost organa, ki ugotavlja
način zavarovanja iz prejšnjega člena.

"36.a člen
Za izredne prevoze čez nivojske prehode mora izvajalec izrednega
prevoza pridobiti soglasje upravljavca.
Pred podvozi, katerih svetla višina je manjša od največje dovoljene
višine cestnega vozila skupaj s tovorom, morajo biti zaščitni
višinski profili in -prometni znaki, ki na to opozarjajo voznike
cestnih vozil.

20)
Amandma k 30. členu
30. člen se črta.

Zaščitne višinske profile in prometne znake iz drugega odstavka
tega člena mora postaviti in vzdrževati upravljavec ceste."

Obrazložitev:
Ker je cestni prehod sestavni del proge, je njegovo vzdrževanje
določeno že s predpisi o vzdrževanju proge. Obveznosti
udeleženih partnerjev pri tem vzdrževanju (ceste in železnice)
pa so natančno določene v 35. členu.
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Obrazložitev:
Izredne prevoze je obravnavalo besedilo črtanega 31. člena.
Besedilo je vmeščeno na ustrezno mesto, usklajeno z zakonom
o cestah in spremenjeno tako, da čimbolje dosega cilj varnosti v
železniškem in cestnem prometu.
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24)
Amandma k 37. členu

26)
Amandma št. k 38. členu

Besedilo 37. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

Doda se nov 38.a člen, ki se glasi:

"Železniška vozila ter deli in naprave, ki se vanje vgrajujejo, se
morajo projektirati, izdelovati in vzdrževati tako, da je zagotovljena
tehnično-tehnološka enotnost, ustrezno zahtevam varnega
železniškega prometa, določenim v tem zakonu, ter drugim
pogojem, ki jih predpiše minister. Pri projektiranju, izdelovanju in
vzdrževanju železniških vozil se morajo upoštevati pravila stroke
in pogoji, določeni z mednarodnimi sporazumi, katerih
sopodpisnica je Republika Slovenija.

"38.a člen
Vlečna vozila in motoma vozila za posebne namene, ki so v lasti
osebe s sedežem v tuji državi, smejo voziti po progah, če
izpolnjujejo pogoje, določene s tem zakonom.
Če ta vozila ne izpolnjujejo pogojev, določenih s tem zakonom,
lahko o vožnji po progah odloči minister."

Železniška vozila ter deli in naprave, ki se vanje vgrajujejo, se
smejo vključiti v železniški promet, le če izpolnjujejo pogoje iz
predpisov. V predpisu se določi, kateri sestavni deli in naprave
morajo imeti certifikat. Če certifikata za določen del ali napravo ni
mogoče pridobiti, se lahko izda tehnično soglasje za železniško
vozilo ali za posamezen vanj vgrajen del ali napravo.

Obrazložitev:
Po slovenskem železniškem omrežju lahko vozijo železniška
vozila, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje. V izjemnih
primerih (npr.: nesreče, enkratni prevozi) pa lahko minister določi,
da po železniškem omrežju vozijo vozila, ki ne izponjujejo z
zakonom določenih pogojev.

Tehnično soglasje je pozitivna tehnična presoja o izpolnjevanju
bistvenih zahtev in uporabnosti železniških vozil ter delov in
naprav za predvideni namen.

27)
Amandma k 40. členu
40. člen se črta.

Tehnično soglasje za železniška vozila ter dele in naprave se
lahko izda, če zanje še ni predpisa in če odbor izvedencev meni,
da zanje predpis ne more biti izdan, ali železniška vozila ter dele
in naprave, ki odstopajo od predpisov.

Obrazložitev:
Vsebina tega člena je smiselno zajeta v 37. in 38. členu, ki sta
prilagojena določilom Zakona o standardizaciji.

Tehnično soglasje lahko na prošnjo proizvajalca ali uvoznika
železniškega vozila ter delov in naprav, ki so vanj vgrajena, na
podlagi mnenja odbora izvedencev izda minister.

28)
Amandma k 41. členu

Minister s predpisom določi postopek za izdajo tehničnega
soglasja, način imenovanja in naloge odbora izvedencev iz tega
člena

Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
"Prazna ali naložena železniška vozila ne smejo presegati
nakladalnega profila, predpisane kode proge ter dovoljenih osnih
in dolžinskih obremenitev, ki jih za proge določa ta zakon ali na
njegovi podlagi izdani predpisi.

Obrazložitev:
S predlagano nadomestitvijo besedila tega člena z drugim
besedilom se natančneje opredelijo tehnični pogoji za izdelavo,
vzdrževanje in uporabo vozil.

Prevoz z železniškimi vozili, ki odstopa od določbe prejšnjega
1
odstavka tega člena, je izredni prevoz.
25)
Amandma k 38. členu

Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim se določijo
način in pogoji prevoza ter višina povračila za izredni prevoz. O
izvedbi izrednega prevoza odloči upravljavec najkasneje v 15
dneh po vložitvi zahteve.

Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
"Nova in rekonstruirana železniška vozila morajo biti pred
izročitvijo v železniški promet tehnično pregledana.

Minister izda predpis o načinu in pogojih opravljanja izrednih
prevozov."

Na tehničnem pregledu se ugotovi, ali železniško vozilo in vanj
vgrajeni deli in naprave izpolnjujejo pogoje za varen železniški
promet.

Obrazložitev:
Besedilo člena natančneje določa pogoje uvrščanja železniških
vozil v vlake, kadar ta niso predpisanih dimenzij in teže, in s tem
prevoze izrednih pošiljk.

Tehnični pregled opravljajo organizacije, ki jih pooblasti minister.
Po uspešno ugotovljenem tehničnem pregledu železniškega vozila
izda obratovalno dovoljenje pristojni upravni organ.

29)
Amandma k 42. in 43. členu

Predpis, ki določa postopek tehničnega pregleda in njegov obseg,
izda minister."

42. in 43. člen se črtata.

Obrazložitev:
S predlaganim besedilom je natančnejše določen postopek v zvezi
z izročanjem železniških vozil v promet.

Obrazložitev:
Določbe navedenih členov niso potrebne, ker je njihova vsebina
zajeta v novem 1. členu, v amandmaju številka 36 in v drugih
določbah predloga zakona.
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Obrazložitev:
Besedilo jasneje opredeljuje obvezno opremo vlečnih vozil.

30)
Amandma k 44. členu
Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

33)
Amandma k 47. členu

"Železniška vozila v železniškem prometu morajo biti vzdrževana,
nadzorovana ter občasno pregledana.

Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
Način vzdrževanja, roki občasnih pregledov in drugi pogoji,
pomembni za uporabo železniških vozil v železniškem prometu,
se določijo s predpisom, ki ga izda minister."

"Motorniki in potniški vagoni morajo imeti to opremo:
1. naprave za ogrevanje;
2. naprave za električno razsvetljavo;
3. sanitarno-higienske naprave;
4. gasilnike za začetno gašenje požarov;
5. naprave za prehod med vagoni (razen pri motornikih);
6. naprave, ki jih določajo mednarodni predpisi."

Obrazložitev:
Besedilo je prilagojeno tako, da je vkrajšem zapisu zajeta vsa
prejšnja vsebina, kajti pojem vzdrževanje zajema tudi nadzor in
občasne preglede. Podrobnejše določbe o obsegu vzdrževanja
in drugi pogoji bodo določeni v podzakonskem aktu.

Obrazložitev:
Besedilo jasneje opredeljuje obvezno opremo motornikov in
potniških vagonov.

31)
Amandma k 45. členu
Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

34)
Amandma 49. členu

"Železniška vozila morajo biti opremljena z napravami za
samodejno zaviranje.

Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
"Železniški promet se organizira in opravlja po enotnem tehničnotehnološkem procesu v skladu s tem zakonom in na njegovi
podlagi izdanimi predpisi.

Z napravami za ročno zaviranje morajo biti opremljeni potniški
vagoni, motorniki in motorne garniture. Lokomotive in motorna
vozila za posebne namene morajo biti opremljena z ročnimi ali s
pritrdilnimi zavorami.

Minister s predpisi določi način organizacije in opravljanja
železniškega prometa, sestavo vlakov, način zaviranja vlakov in
varnostne ukrepe za zaščito železniških delavcev ter druge
pogoje za odvijanje železniškega prometa."

Lokomotive, potniški vagoni, motomiki in motorne garniture morajo
biti opremljeni z napravami za sprožitev zaviranja v sili.
Naprave za sprožanje zaviranja v sili na vozilih iz prejšnjega
odstavka morajo biti lahko dostopne potnikom in železniškim
delavcem."

Obrazložitev:
Besedilo člena jasneje določa organizacijo železniškega prometa,
vsebino podzakonskih aktov in pristojnost ministra, za njihovo
izdajo.

Obrazložitev:
Besedilo natančneje določa, s kakšnimi zavorami morajo biti
opremljena železniška vozila. Prejšnje besedilo je v 4. odstavku
določalo zavorno opremo tovornih vagonov, kar pa glede na to,
da opremljenost določa predpis mednarodne železniške
organizacije - UIC, ni potrebno.

35),
Amandma k 50. členu
Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

32)
Amandma k 46. členu

"Železniški promet poteka po vnaprej določenem voznem redu.
Vozni red, ki se nanaša na redni promet potniških vlakov, mora
biti javno objavljen najmanj 15 dni pred njegovo uveljavitvijo.

Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

Izvajalec se mora ravnati po voznem redu.

"Vsa vlečna vozila, razen parnih lokomotiv, morajo imeti to opremo:
1. avtostop napravo na progah, ki so opremljene s to napravo;
2. naprave radijskih zvez, kadar vozijo s hitrostjo nad 100 km/h
po progi, opremljeni z napravami radijskih zvez;
3. budnik;
4. napravo za ogrevanje vozniških kabin;
5. napravo za dajanje zvočnih signalov;
6. luči za označevanje vozil in razsvetljevanje proge;
7. merilnik hitrosti;
8. gasilnike za začetno gašenje požarov;
9. pribor za prvo pomoč.

Predpis, ki določa postopek izdelave voznih redov in njegove
uveljavitve, izda minister."
Obrazložitev:
Besedilo jasneje določa obveznost izvajalca železniških storitev
prevoza potnikov, da svoj vozni red objavi 15 dni pred njegovo
uveljavitvijo. Postopek usklajevanja voznih redov bo določen s
posebnim predpisom in je potreben zaradi prilagajanja - prostega
pristopa na infrastrukturo - predpisom Evropske zveze.
36)
Amandma k 52. členu

Motorna vozila za posebne namene morajo biti opremljena z
napravami, naštetimi v točkah 4. do 9. prvega odstavka tega
člena."
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Signali morajo omogočati hitro in zanesljivo medsebojno
sporazumevanje izvršilnih železniških delavcev pri opravljanju
železniškega prometa.

"Vlaki morajo imeti samodejne zračne zavore, ki se centralno
krmilijo, in delujejo tudi, če se vlak pretrga."
Obrazložitev:
Predlagane spremembe so potrebne glede na to, ker se ta način
(ročno zaviranje) v praksi ne uporablja več.

Signali, vrsta, pomen, oblika, barva, najmanjša vidna razdalja,
mesto za vgraditev oziroma postavitev in način njihove uporabe
ter drugi pogoji se določijo s predpisom, ki ga izda minister."

37)
Amandma k 53. členu

Obrazložitev:
Besedilo jasneje opredeljuje zahtevo po enotnosti prometne
signalizacije, načela, ki jih morajo izpolnjevati signali ter pristojnost
ministra, da železniško prometno signalizacijo določi s posebnim
predpisom.

Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
"V vlak se sme uvrstiti le vozilo, ki ustreza določbam tega zakona
in na njegovi podlagi izdanim predpisom."

42)
Amandma k 62. členu

Obrazložitev:
Besedilo določa, katera vozila so lahko uvrščena v vlak. Ostale
določbe predlaganega zakona določajo, katere tehnične normative mora izpolnjevati vozilo in omogočajo, da se, če gre za izedni
prevoz v vlak uvrsti tudi vozilo, ki jim ne ustreza.

Za 62. členom se dodata nova člena 62.a in 62 b, ki se glasita:
"62.a člen
Odvisno od največje dovoljene progovne hitrosti morajo biti
prometna mesta opremljena s signalizacijo takole:

38)
Amandma 57. členu

1. za hitrost nad 50 km/h čez kretniško območje na regionalnih
progah oziroma ne glede na hitrost po glavnih progah - z
uvoznimi signali, ki so predsignalizirani; uvozni signali morajo
biti v taki medsebojni odvisnosti od lege kretnic na vozni poti,
da signalizirajo, ali je vožnjo dovoljeno nadaljevati z največjo
ali z zmanjšano hitrostjo;

Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
"Upravljavec in izvajalci morajo za vsak vlak voditi evidence o
vlakovnem osebju, sestavi, zaviranju in gibanju vlaka ter o
dogodkih v železniškem prometu.

2. za hitrost nad 100 km/h - z uvoznimi in izvoznimi signali, ki so
predsignalizirani in v taki medsebojni odvisnosti, da signalizirajo,
ali je vožnjo dovoljeno nadaljevati z največjo ali z zmanjšano
hitrostjo; izvozni signali morajo predsignalizirati prvi prostorni
signal v smeri vožnje vlaka in dovoljujejo vožnjo le, če je proga
prosta do prvega prostornega signala ali uvoznega signala
sosednjega prometnega mesta. Vsi predsignali in glavni signali
na prometnih mestih morajo biti opremljeni s progovnim delom
avtostop naprave.

Podrobnejše določbe o vsebini evidenc in načinu njihovega vodenja
vsebuje predpis iz 49. člena tega zakona."
Obrazložitev:
Besedilo jasneje določa obveznosti posameznega izvajalca ter
upravljavca, v zvezi z vodenjem podatkov.
39)
Amandma k 59. členu

Odseki proge, na katerih je največja dovoljena progovna hitrost
nad 100 km/h, morajo biti opremljeni z napravami za vzpostavljanje
radijske zveze med osebjem vlečnega vozila in progovnim
prometnikom.

59. člen se črta.
Obrazložitev:
Določilo v tem členu je načelne narave in zato nepotrebno.

62.b člen
40)
Amandma k 60. členu

Proga se cepi praviloma na postaji. Izjemoma se proga ali tir
lahko cepi na odprti progi pod temi pogoji:

60. člen se črta.

1. cepna kretnica mora imeti ščitni tir, zavarovana mora biti s
kritnim signalom, ki je predsignalizlran, lega kretnice pa mora
biti nadzorovana z zasedenega prometnega mesta;

Obrazložitev:
Določba člena vsebinsko sodi v besedilo naslednjega člena, kamor
je tudi priključena.

2. signal mora biti odvisen od lege cepne kretnice.
Če pogoji iz prejšnjega odstavka niso izpolnjeni, sme biti največja
hitrost vlakov čez kretniško območje 50 km/h.

41)
Amandma k 61. členu

Če se proga cepi od proge, opremljene z avtostop napravami,
morajo biti tudi signali, ki varujejo cepno kretnico, opremljeni s
progovnimi avtostop napravami ali pa mora biti vgrajena ščitna
kretnica, ki je odvisna od signalov."

Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
"Proge morajo biti opremljene z enotno prometno signalizacijo, ki
Izvršilne železniške delavce opozarja na nevarnost, jih seznanja
z omejitvami, prepovedmi in opozorili ter jim daje obvestila, nujna
za varen železniški promet In njihovo osebno varnost.
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Besedilo določa, kakšni signali morajo biti postavljeni v določenih
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Državni zbor je ob prvi obravnavi tega zakona zahteval, da znajo
slovenski jezik upravljavci železniških vozil in tisti, ki vodijo promet.
Predlagatelj predlaga, da morajo slovenski jezik obvladati vsi
izvršilni železniški delavci.

primerih. Besedilo je prenešeno iz poglavja Proge, kjer je bilo prej
vpisano kot 9. in 10. člen.
43)
Amandma k 64. člen in 65. členu

46)
Amandma k 67. členu

64. in 65. člen se črtata.

Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

Obrazložitev:
Vsebina določb je zajeta v besedilu določb 60. in drugih členih
predloga zakona.

"67. člen
Izvršilni železniški delavci morajo imeti strokovni izpit in se morajo
strokovno izpopolnjevati. Njihova strokovna usposobljenost se
mora redno, po potrebi pa tudi izredno, preverjati z izpiti ali na
drug ustrezen način. Pogoje in način preverjanja strokovne
usposobljenosti vsebuje predpis iz tretjega odstavka 68. člena.

44)
Amandma k 66. členu
Besedilo 66. člena se črta in nadomesti z besedilom, ki se giasi:

Izredno preverjanje strokovne usposobljenosti se mora opraviti,
če bi delavec zaradi nepoznavanja predpisov lahko ogrozil varnost
železniškega prometa, jo je ogrozil ali če ne izpolnjuje predpisanih
obveznosti glede strokovnega izpopolnjevanja.

"Izvršilni železniški delavci se morajo ravnati po omejitvah,
prepovedih, ukazih, izraženih s postavljeno signalizacijo."
Obrazložitev:
Besedilo določa obveznost izvršilnih železniških delavcev, da se
morajo ravnati po ukazih, prepovedih in omejitvah, ki jih določajo
signali. Vse ostale določbe člena, ki je bil predložen v prvo branje
so zajete v drugih določbah predlaganega zakona.

Upravljavec ali izvajalec ne sme dovoliti opravljanja dela
izvršilnemu železniškemu delavcu, ki pri preverjanju znanja ni
pokazal zadovoljive strokovne usposobljenosti ali čigar strokovna
usposobljenost za to delo ni bila preverjena."
Obrazložitev:
Besedilo je usklajeno s predpisi, ki urejajo izobraževanje in
določneje opredeljuje načine pridobivanja strokovne usposobljenosti in preverjanja znanja.

45)
Amandma k 66. členu
a) Za 66. členom se doda nov 66.a člen, ki se glasi:
"66.a člen

47)
Amandma k 68. členu

Če je pomen signala nejasen, morajo izvršilni železniški delavci
ravnati tako, da je zagotovljena večja varnost v železniškem
prometu."

Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
"68. člen

Obrazložitev:
Vsebina določa, obveznost najzanesljivejšega ukrepanja, če je
pomen signala dvoumen.

Strokovni izpit za izvršilnega železniškega delavca sme opravljati
oseba, ki je pred tem končala program strokovnega usposabljanja
za določen poklic in uvajanja v praktično delo za določeno vrsto
dela in se je pripravila za opravljanje strokovnega izpita po
programu, določenem za usposabljanje in uvajanje v to delo.

b) za 66. členom se za naslovom podpoglavja 5. Izvršilni
železniški delavci doda nov 66.b člen, ki se glasi:
"66. b člen

Strokovno usposobljenost iz prvega odstavka tega člena pridobijo
izvršilni železniški delavci po verificiranih programih, določenih s
predpisom iz tretjega odstavka tega člena ter z uvajanjem v
praktično delo pri izvajalcu oziroma pri upravljavcu.

Izvršilni železniški delavci morajo imeti skladno z določbami tega
zakona in na njegovi podlagi sprejetih predpisov ustrezno
strokovno izobrazbo in biti strokovno usposobljeni za delo, ki ga
opravljajo. Izpolnjevati morajo posebne zdravstvene in druge
predpisane pogoje. Delodajalec mora izvršilnim železniškim
delavcem zagotoviti delo v omejenem delovnem času in počitek,
kot ga določajo predpisi.

Pogoji, ki se nanašajo na področje strokovnega izobraževanja,
morajo biti določeni v predpisu, ki ga izda minister, pristojen za
šolstvo, na predlog ministra. Predpis vsebuje določbe o stopnji in
smeri potrebne izobrazbe, izvajanju strokovnega usposabljanja
in uvajanja v praktično delo in s tem povezanimi vprašanji, določbe
o strokovnem izpitu in o preverjanju znanja ter druge, z
izobraževanjem izvršilnih železniških delavcev povezane
določbe."

Izvršilni železniški delavci morajo aktivno obvladati slovenski
jezik.
Delovna mesta izvršilnih železniških delavcev ter obveznosti
delodajalca v zvezi s tem določa predpis, ki ga izda minister."

Obrazložitev:
Besedilo opredeljuje pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi
opravljati strokovni izpit, način pridobitve strokovne usposobljenosti
in vsebino predpisa, ki ga izda minister, pristojen za delo, na
predlog ministra.

Obrazložitev:
Besedilo opredeljuje posebne pogoje, ki jih zaradi zagotovitve
varnosti železniškega prometa morajo izpolnjevati izvršilni
železniški delavci.
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"72. člen

48)
Amandma k 69. členu

Izvršilni železniški delavec mora izpolnjevati predpisane posebne
zdravstvene pogoje in biti duševno in telesno zmožen opravljati
dela, h katerim je razporejen.

Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
"69. člen

Zdravstvena zmožnost izvršilnega železniškega delavca se mora
preverjati z rednimi ali izrednimi zdravstvenimi pregledi.

Pravico upravljati železniško vozilo lahko pridobi, kdor izpolnjuje
te pogoje:

Zdravstvene preglede in zdravstveno evidenco izvršilnih
železniških delavcev opravlja in vodi zdravstvena organizacija,
ki izpolnjuje predpisane pogoje ter ima pooblastilo ministrstva,
pristojnega za zdravstvo, izdano na predlog ministrstva,
pristojnega za promet.

1. da je duševno in telesno zmožen upravljati železniško vozilo;
2. daje dopolnil 21 let;
3. da ima ustrezno poklicno oziroma strokovno izobrazbo,
predpisano za opravljanje
4. določenega poklica;
5. da se je usposabljal pod nadzorstvom osebe, ki je strokovno
usposobljena upravljati določeno vrsto železniškega vozila;
6. da je opravil strokovni izpit za upravljanje železniškega vozila."

Zdravstvena organizacija iz prejšnjega odstavka je delodajalca
dolžna obveščati o ugotovitvah glede zdravstvene sposobnosti
izvršilnega železnega delavca za opravljanje del, h katerim je
razporejen.

Obrazložitev:
Besedilo člena je redakcijsko prilagojeno besedilu predloga zakona.
Vlečno vozilo lahko vozi oseba starejša od 21 let. Gre za pogoj, ki
ga postavljajo zakonodaje večine evropskih držav, saj gre za
delo, ki je, glede na velike posledice, ki so lahko povzročene z
nepravilnim ravnanjem, povezano z veliko odgovornostjo in
zahteva precejšnjo duševno zrelost.

Pogoji, ki se nanašajo na področje zdravstva, morajo biti določeni
v predpisu, ki ga izda minister, pristojen za zdravstvo, v soglasju
z ministrom. Predpis mora vsebovati določbe o posebnih
zdravstvenih in psihofizičnih sposobnostih, ki jih mora izpolnjevati
izvršilni železniški delavec, o pogojih, ki jih mora izpolnjevati
zdravstvena organizacije, ki lahko izvajaja preglede teh delavcev,
o rokih pregledov in druge določbe."

49)
Amandma k 70. členu

Obrazložitev:
Vsebina člena in celotnega oddelka 5.3. je redakcijsko urejena in
vsebinsko ločena na določbe o zdravstvenih in psihofizičnih
pogojih. Vsebina posameznih členov ni enaka, je pa enaka vsebina
oddelka 5.3.

Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
"70. člen
Pravico voditi železniški promet lahko pridobi, kdor izpolnjuje te
pogoje:
1. da je duševno in telesno zmožen voditi železniški promet;
2. daje dopolnil 21 let;
3. da ima ustrezno poklicno oziroma strokovno izobrazbo,
predpisano za opravljanje določenega poklica;
4. da se je usposabljal pod nadzorstvom osebe, ki je strokovno
usposobljena voditi železniški promet;
5. da je opravil strokovni izpit."

52)
Amandma k 73. členu
Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
"73. člen
Na redni zdravstveni pregled se pošlje izvršilni železniški delavec
v predpisanih rokih, odvisnih od de!, h katerim je razporejen.

Obrazložitev:
Besedilo člena je redakcijsko prilagojeno besedilu predloga zakona.
Železniški promet lahko vodi oseba starejša od 21 let. Gre za
pogoj, ki ga postavljajo zakonodaje večine evropskih držav, saj
gre za delo, ki je, glede na velike posledice, ki so lahko povzročene
z nepravilnim ravnanjem, povezano z veliko odgovornostjo in
zahteva precejšnjo duševno zrelost.

Delodajalec napoti izvršilnega železniškega delavca na redni
zdravstveni pregled pred potekom predpisanega roka."
Obrazložitev:
Vsebina člena in celotnega oddelka 5.3. je redakcijsko urejena in
vsebinsko ločena na določbe o zdravstvenih in psihofizičnih
pogojih. Vsebina posameznih členov ni enaka, je pa enaka vsebina
oddelka 5.3.

50)
Amandma k 71. členu

53)
Amandma k 74. členu

71. člen se črta.
Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
Obrazložitev:
Vsebina besedila je zajeta v drugih členih, ki urejajo zdravstvene
in druge pogoje izvršilnih železniških delavcev.

"74. člen
Na izredni zdravstveni pregled se pošlje izvršilni železniški delavec,
za katerega se utemeljeno sumi, da iz zdravstvenih razlogov ni
več zmožen opravljati del, h katerim je razporejen, po nesreči, v
kateri je bil udeležen ali huje poškodovan, ter po hudi in najmanj 6
mesecev trajajoči bolezni.

51)
Amandma k 72. členu
Besedilo 72. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

9. november 1998

Delavec iz prejšnjega odstavka tega člena se pošlje na izredni
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"77. člen

zdravstveni pregled na zahtevo pooblaščenega delavca
delodajalca ali pristojnega inšpektorja."

Izršilnemu železniškemu delavcu se ne sme dovoliti opravljanje
del, če ne izpolnjuje predpisanih duševnih zmožnosti ali telesno ni
zmožen opravljati dela.

Obrazložitev:
Vsebina člena in celotnega oddelka 5.3. je redakcijsko urejena in
vsebinsko ločena na določbe o zdravstvenih in psihofizičnih
pogojih. Vsebina posameznih členov ni enaka, je pa enaka vsebina
oddelka 5.3.

Obrazložitev:
Vsebina člena in celotnega oddelka 5.3. je redakcijsko urejena in
vsebinsko ločena na določbe o zdravstvenih in psihofizičnih
pogojih. Vsebina posameznih členov ni enaka, je pa enaka vsebina
oddelka 5.3.

54)
Amandma k 75: členu

57)
Amandma k 78. členu

Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
"75. člen

Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

Če se na izrednem ali rednem zdravstvenem pregledu ugotovi,
da izvršilni železniški delavec ne izpolnjuje zdravstvenih pogojev,
predpisanih za delo, h kateremu je razporejen, ali če se ugotovi,
da ni bil na zdravstvenem pregledu, na katerega je bil napoten, se
šteje, da je nezmožen opravljati dela, h katerim je razporejen in
mu jih delodajalec ne sme dovoliti opravljati."

"78. člen
Pooblaščeni delavec delodajalca ali pristojni inšpektor lahko pošlje
izvršilnega železniškega delavca na zdravstveni pregled v
zdravstveno organizacijo, da se preveri, ali je pod vplivom alkohola,
mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.

Obrazložitev:
Vsebina člena in celotnega oddelka 5.3. je redakcijsko urejena in
vsebinsko ločena na določbe o zdravstvenih in psihofizičnih
pogojih. Vsebina posameznih členov ni enaka, je pa enaka vsebina
oddelka 5.3.

Izvršilni železniški delavec mora opraviti zdravstveni pregled iz
prejšnjega odstavka, na katerega je poslan."
Obrazložitev:
Vsebina člena in celotnega oddelka 5.3. je redakcijsko urejena in
vsebinsko ločena na določbe o zdravstvenih in psihofizičnih
pogojih. Vsebina posameznih členov ni enaka, je pa enaka vsebina
oddelka 5.3.

55)
Amandma k 76. členu
Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

58)
Amandma k naslovu oddelka 5.4.

"76. člen
Izvršilni železniški delavec ne sme nastopiti dela oziroma mora
takoj prenehati z delom, če se čuti utrujenega ali bolnega ali iz
katerih koli drugih razlogov nezmožnega za opravljanje dela, ter
mora o tem obvestiti odgovorno osebo delodajalca.

Naslov oddelka 5.4. se spremeni tako, da se glasi:
5.4. Izmene izvršilnih železniških delavcev
Obrazložitev:
Vsebina poglavja se nanaša na določbe o trajanju izmen. Delovni
čas urejajo drugi predpisi.

Delavec iz prejšnjega odstavka med opravljanjem dela ne sme
uživati alkoholnih pijač, mamil ali psihoaktivnih zdravil ali drugih
psihoaktivnih snovi, niti nastopiti dela, če ima v organizmu alkohol
ali je pod vplivom mamil oziroma psihoaktivnih snovi.

59)
Amandma k 79. členu

Preverjanje duševne in telesne zmožnosti izvršilnih železniških
delavcev organizira ali izvaja delodajalec.

Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
Način, obseg, pogostnost in rednost postopka preverjanja
duševne ali telesne zmožnosti izvršilnih železniških delavcev
predpiše minister."

"79. člen
Izmena izvršilnega železniškega delavca ne sme trajati več kot
12 ur.

Obrazložitev:
Vsebina člena in celotnega oddelka 5.3. je redakcijsko urejena in
vsebinsko ločena na določbe o zdravstvenih in psihofizičnih
pogojih. Vsebina posameznih členov ni enaka, je pa enaka vsebina
oddelka 5.3.

V čas trajanja izmene se štejejo:
1.
2.
3.
4.

56)
Amandma k 77. členu

Prekinitev dela, ki traja več kot dve uri, se ne šteje v trajanje
izmene, če traja toliko časa, kolikor je trajal del izmene pred
prekinitvijo, in je izvršilnemu železniškemu delavcu zagotovljen
ustrezen počitek.

Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
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čas priprave na delo
čas dela
čas prekinitve do največ 2 uri
čas, potreben za dokončanje dela.
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Ob izrednem dogodku v železniškem prometu ali naravne nesreče
se trajanje izmene, določeno v prvem odstavku, lahko podaljša
za največ dve uri, če se izvršilni železniški delavec čuti
sposobnega za opravljanje dela.

62)
Amandma k 85. in 86. členu

Merila za delo v izmenah izvršilnih železniških delavcev ter drugi
pogoji, ki se nanašajo na počitek in druga vprašanja dela v
izmenah, so določena v predpisu, ki ga izda minister v soglasju z
ministrom, pristojnim za delo."

Obrazložitev:
Besedili členov sta črtani, ker sta povzeti v novooblikovanem
besedilu 84. člena.

Obrazložitev:
Besedilo opredeljuje največji možni čas trajanja izmene, dopušča
podaljšanje trajanja izmene v primeru izrednih dogodkov in
pooblašča ministra za izdajo ustreznega predpisa. Tako jasneje
določa vprašanja povezana z varnostjo železniškega prometa
na področju delovnega časa.

63)
/
Amandma k naslovu 7. oddelka in 87. členu

85. in 86. člen se črtata.

Naslov oddelka in 87. člen se črtata.
Obrazložitev:
Vsebina oddelka 7. ni stvar urejanja v tem zakonu.

60)
Amandma k 80. členu

64)
Amandma k 88. in 89. členu

Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

Naslov oddelka in 88. ter 89. člen se črta.

"80. člen
Obrazložitev:
Vsebina podpoglavja 8 je urejena v drugih določbah tega zakona.

Izvršilni železniški delavec, ki upravlja vlečno vozilo, sme v eni
izmeni voziti vlečno vozilo največ 10 ur.
Izvršilni železniški delavec iz prejšnjega odstavka sme v eni
izmeni voziti vlečno vozilo vlaka za prevoz potnikov največ 8 ur.

65)
Amandma k 92. členu

Neprekinjena vožnja vlečnega vozila lahko traja največ 4 ure."

Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

Obrazložitev:
Besedilo opredeljuje največji možni čas trajanja izmene izvršilnih
železniških delavcev, ki upravljajo vlečna vozila vlakov in še
posebej omejuje trajanje izmene delavcev, ki upravljajo vlake za
prevoz potnikov. Nepretrgana vožnja vlečnega vozila ne sme
trajati več kot 4 ure, saj bi daljša vožnja lahko vplivala na
psihofizične sposobnosti delavca.

"Upravljavec mora takoj in ob vsakem času obvestiti Prometni
inšpektorat Republike Slovenije, pristojne organe in organizacije
o nesrečah in nezgodah, v katerih je prišlo do poškodovanja
oseb, nastanka precejšnje gmotne škode, in izrednih dogodkih,
ki imajo znake kaznivega dejanja.
Upravljavec mora tudi o vseh drugih izrednih dogodkih ter o delih
v varovalnem progovnem pasu, ki neposredno vplivajo na varen
železniški promet, obveščati Prometni inšpektorat Republike
Slovenije.

61)
Amandma k 84. členu

Izvajalec in upravljavec železniške infrastrukture morata raziskati
izredni dogodek in voditi evidenco izrednih dogodkov v
železniškem prometu ter o drugih pojavih, pomembnih za varen
železniški promet, in ministrstvu letno poročati o stanju varnosti
železniškega prometa. Način ugotavljanja, evidentiranje,
statistično spremljanje ter objavljanje podatkov o izrednih dogodkih
določi minister s predpisom."

Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
"Upravljavec in izvajalci morajo organizirati notranji nadzor in trajno
skrbeti za varen železniški promet v skladu s tem zakonom,
predpisi in splošnimi akti.
Organ notranjega nadzora mora začasno odstraniti z dela
izvršilnega železniškega delavca, če ne izpolnjuje pogojev iz 67.
člena tega zakona oz. v primerih iz 76., 78., 79., 80. in 81. člena
tega zakona ali če ugotovi, da je zaradi nepazljivosti ali kako
drugače povzročil izredni dogodek na železnici in tako ogrozil
varnost železniškega prometa.

Obrazložitev:
Besedilo člena določneje opredeljuje obveznosti upravljalca in
izvajalca v zvezi z obveščanjem pristojnih organov, raziskovanjem
izrednih dogodkov in vodenjem njihovih evidenc.

Pritožba zoper odločbo organa notranjega nadzora, s katero
izvršilnega železniškega delavca začasno odstrani z dela, ne
zadrži izvršitve."

66)
Amandma 96. členu
Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

Obrazložitev:
Besedilo opredeljuje obveznost upravljavca in izvajalca, da
organizirata notranji nadzor ter pooblastila organa notranjega
nadzora,

9. november 1998

"Na mestih, namenjenih za dostop do železniškega območja in
gibanje po njem, in v vlakih morajo potniki in druge osebe
spoštovati notranji red, določen s predpisom, ki ga izda minister.
Predpis vsebuje določila o dostopu In gibanju na železniškem
območju in ukrepe za zagotavljanje notranjega reda.
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Policisti so dolžni delavcem upravljavca in izvajalca na njihovo
zahtevo pomagati pri preprečitvi kršitve notranjega reda in pri
njegovi vzpostavitvi."

potrebno strokovno usposobljenost delavcev ter način
ugotavljanja in preverjanja teh pogojev ter usposobljenosti v skladu
z enotnimi merili, ki so predpisani za izvršilne železniške delavce."

Obrazložitev:
Besedilo določa, da morajo potniki in druge osebe spoštovati
notranji red, ki velja na železniškem območju in pooblašča delavce
upravljavca oziroma izvajalca, da vzpostavljanju reda zahtevajo
pomoč policije.

Obrazložitev:
Besedilo člena določa obveznost lastnika industrijskega tira ali
proge druge železnice, da imata poslovni red, ki je po potrebi
potrjen od upravljavca javne železniške infrastukture. Poslovni
red vsebuje tudi posebne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati delavci,
ki opravljajo takšna dela kot izvršilni železniški delavci na javni
železniški infrastukturi.

67)
Amandma k 97. členu
71)
Amandma k 103. členu

97. člen se črta.
Obrazložitev:
Določbe tega člena se črtajo, ker je varovanje železniških objektov
urejeno z drugimi predpisi.

103. člen se črta.
Obrazložitev:
Skladno z določbami zakona o tem, da za industrijske tire in
proge drugih železnic veljajo vse določbe zakona, je obseg
besedila skrčen na minimum, ki določa posebnosti, ki veljajo le za
industrijske tire in proge drugih železnic.

68)
Amandma k 100. členu
Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

72)
Amandma k 106. členu

"Minister lahko za industrijske tire v posameznem primeru določi
pogoje, ki odstopajo od določb tega zakona. Za proge drugih
železnic pa določi pogoje, ki jih morajo te izpolnjevati.

Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

Določbe iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo
tudi za železniška vozila.

"106. člen

Odstopanje od določb tega zakona mora biti posebej obrazloženo
in utemeljeno."

Inšpekcijsko nadzorstvo varnosti železniškega prometa obsega
nadzorstvo nad izvajanjem določb tega zakona in na njegovi
podlagi izdanih podzakonskih in drugih predpisov ter aktov, ki se
nanašajo na uresničevanje tega zakona.

Obrazložitev:
Besedilo člena pooblašča ministra, da določi upravičene odstopanja
od določb zakona.

Inšpekcijsko nadzorstvo iz prejšnjega odstavka opravlja Prometni
inšpektorat Republike Slovenije.
Nadzorne naloge opravljajo inšpektorji za železniški promet (v
nadaljnjem besedilu: inšpektorji).

69)
Amandma k 101. členu

Inšpektor mora imeti:
1. visoko ali univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri,
2. najmanj pet let delovnih izkušenj na železniškem področju, ki
ga pokriva,
.3. opravljen strokovni izpit za inšpektorja,
4. funkcionalno znanje
in izpolnjevati druge posebne pogoje, določene v sistemizaciji
delovnih mest."

Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
"101. člen
Ob industrijskem tiru ali progi druge železnice je 80 m širok zemljiški
pas, merjeno od osi skrajnih tirov (varovalni pas)."
Obrazložitev:
Besedilo člena določa širino varovalnega pasu, ki je manjša, kot
jo splošno določa zakon.

Obrazložitev
Besedilo jasneje opredeljuje kdo opravlja inšpekcijsko nadzorstvo
v železniškem prometu in kakšno strokovno izobrazbo mora
imeti inšpektor.

70)
Amandma k 102. členu
73)
Amandma k 107. členu

Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

"102. člen
Industrijski tir in proga druge železnice morata imeti poslovni red.
Če sta industrijski tir in proga druge železnice priključena na
javno železniško infrastrukturo, mora imeti poslovni red soglasje
upravljavca.

"107. člen
Inšpektor ima pravico in dolžnost, da pri ugotovljenih kršitvah
zakona ali drugih predpisov, ki jih nadzoruje, uporabi poleg ukrepov
po splošnih predpisih o upravi in ob zagotovitvi pogojev za varen
železniški promet predvsem te ukrepe:

Poslovni red mora določati tudi posebne zdravstvene pogoje in
poročevalec, št. 65
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1. odstrani z dela izvršilnega železniškega delavca;
2. začasno prepove dela izvršilnemu železniškemu delavcu;
3. zahteva izredno preveritev strokovne usposobljenosti ali
zdravstvene zmožnosti izvršilnega železniškega delavca;
4. odredi preizkus s sredstvi ali napravami za ugotavljanje
alkohola v krvi oziroma napoti na strokovni pregled, ki obsega
zdravniški pregled in odvzem krvi, urina ali drugih telesnih
tekočin zaradi ugotavljanja prisotnosti alkohola, psihoaktivnih
sredstev ali mamil;
5. izreče prepoved uvrstitve železniškega vozila v vlak, če bi
bila njegova uvrstitev nevarna za železniški promet;
6. kršitelju z odločbo odredi, da z dejanjem ali opustitvijo dejanja
odpravi pomanjkljivosti ali nepravilnosti.

prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe."
77)
Amandma k 112. členu
Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
"112. člen
Pravna oseba se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj
150.000 SIT:
1. če dovoli opravljanje dela v železniškem prometu izvršilnemu
železniškemu delavcu, ki ni uspešno opravil preverjanja
strokovne usposobljenosti ali čigar usposobljenost za to delo
ni bila preverjena (šesti odstavek 67. člena);

Pravne in fizične osebe, katerih delo nadzorujejo inšpektorji, morajo
v roku, ki ga inšpektor določi, sporočiti zahtevane podatke, pisno
pojasnilo ali izjavo v zvezi s predmetom nadzora."

2. če dovoli opravljanje del izvršilnemu železniškemu delavcu,
za katerega se pri preverjanju duševne in telesne zmožnosti
ugotovi, da ne izpolnjuje zdravstvenih pogojev, predpisanih za
opravljanje teh del, ali da dela pod vplivom alkohola ali
psihoaktivnih sredstev ali mamil (prvi odstavek 71. člena);

Obrazložitev
Besedilo jasneje opredeljuje pooblastila inšpektorja, ki so drugačna
od njihovih splošnih pooblastil.
74)
Amandma k 108. členu

3. če dovoli opravljanje del izvršilnemu železniškemu delavcu
po opravljenem izrednem ali občasnem zdravstvenem
pregledu, na katerem so ugotovljeni neizpolnjeni zdravstveni
pogoji, predpisani za ta dela, ali če izvršilni železniški delavec
ni bil na zdravstvenem pregledu, na katerega je bil poslan
(prvi odstavek 72. člena);

Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
"108. člen
Zoper odločbo inšpektorja je dovoljena pritožba v osmih dneh od
dneva njene vročitve.
Pritožba zoper odločbo, s katero je odrejena takojšnja odprava
nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki neposredno ogrožajo varen
železniški promet, ne zadrži njene izvršitve."

4. če na železniških postajah ali oziroma v drugih objektih, v
katerih se izvršilnim železniškim delavcem zagotavlja počitek,
ne zagotovi prostorov za počitek v skladu s predpisi o varstvu
pri delu in varstvu pred hrupom v bivalnem okolju skladno s
predpisom iz drugega odstavka 79. člena tega zakona (tretji
odstavek 79. člena).

Obrazložitev:
Spremenjeno besedilo v povezavi z drugimi predpisi, ki urejajo
pristojnost inšpekcij in njihovo delovno področje, celoviteje ureja
posebnosti inšpekcije na področju železniškega prometa.

Z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT se kaznuje za prekršek iz
prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe."
78)
Amandma k 113. členu

75)
Amandma k 109. in 110. členu

Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
109. in 110. člen se črtata.
"113. člen
Obrazložitev:
Spremenjeno besedilo v povezavi z drugimi predpisi, ki urejajo
pristojnost inšpekcij in njihovo delovno področje, celoviteje ureja
posebnosti inšpekcije na področju železniškega prometa.

Pravna oseba se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj
150.000 SIT:
1. če pri ureditvi nivojskih križanj ne ravna v skladu z odločitvijo
komisije (drugi odstavek 29. a člena);

76)
Amandma k 111. členu

2. če pred tehničnim pregledom proge ali njenih sestavnih delov
ravna v nasprotju z določbami zakona o graditvi objektov,
drugih zakonov ter predpisov s tega področja in določbami
tega zakona (prvi odstavek 4. člena);

Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi;
"111. člen

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje za prekršek iz
prvega in drugega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba
pravne osebe."

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za prekršek
pravna oseba, če Prometnemu inšpektoratu Republike Slovenije
v določenem roku ne predloži splošnih in posamičnih aktov, s
katerimi se ureja varen železniški promet, če je ta obveza določena
v zakonu ali na njegovi podlagi sprejetem podzakonskem aktu
(drugi odstavek 123. a člena).

79)
Amandma k 114. členu

Z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT se kaznuje za prekršek iz
9. november 1998

Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
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"114. člen

15. če pred začetkom del na progi oziroma njenih sestavnih delih
ne zavaruje delovišča s predpisanimi signali (drugi odstavek
58. člena);

Pravna oseba se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj
150.000 SIT:

16. če med trajanjem del na progi oziroma njenih sestavnih delih
ne organizira varnega železniškega prometa na mestu
opravljanja teh del (tretji odstavek 58. člena);

1. če o progi ali njenih sestavnih delih ne vodi evidence in drugih
tehničnih podatkov, pomembnih za varnost železniškega
prometa, v skladu s predpisom (8. člen);

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

2. če v progovnem pasu gradi objekte ali postroje, ki so namenjeni
za nakladanje in razkladanje blaga, ki se prevaža po železnici,
brez soglasja upravljavca (drugi odstavek 13. člena);
3. če o železniškem vozilu ne vodi evidence in drugih tehničnih
podatkov, pomembnih za varnost železniškega prometa, v
skladu s predpisom (drugi odstavek 39. člena);

18. če uporablja prometno signalizacijo, ki ne ustreza organizaciji
in delovnemu procesu pri opravljanju železniškega prometa
ali ne zagotavlja varnega železniškega prometa, ali če pomen
signalov ni enoten za vso republiko (59. člen);

4. če v železniški promet brez dovoljenja vključi železniško vozilo,
ki ne ustreza določenim gabaritom, ali če ne upošteva določb
predpisov o izrednih prevozih in dovoljenih tranzitnih smereh
(prvi in peti odstavek 41. člena);

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

5. če železniških vozil ne opremi skladno z določbami zakona
(46. člen, 47. člen) ali če ne izvede varnostnih ukrepov, skladnih
s predpisom (47. člen);

21. 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 postavljen
(63. člen);

6. če opravlja železniški promet potniških vlakov in tovornih
vlakov brez vnaprej določenega in usklajenega voznega reda
ali če voznega reda, ki se nanaša na redni železniški promet
vlakov za prevoz potnikov, javno ne objavi najmanj 15 dni
pred njegovo uveljavitvijo ali če se ne ravna po vnaprej
določenem voznem redu ali če ravna v nasprotju s predpisom,
ki ureja usklajevanje in uveljavitev voznega reda (50. člen);

22. če na določenem mestu na odprti progi in prometnem mestu
ne postavi signala za opominjanje, namenjenega za osebno
varnost železniških delavcev in drugih oseb (64. člen);

7. če vlaka med vožnjo po progi ne zasede s predpisanim
številom železniških delavcev, ki imajo strokovno izobrazbo
in so strokovno usposobljeni (51. člen);

23. 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);

8. če nepravilno sestavi vlak ali če v vlak brez dovoljenja uvrsti
železniško vozilo, ki ne ustreza tehničnim pogojem proge, po
kateri bo vozil vlak (53. člen);

24. če ob izrednem dogodku v železniškem prometu ne rešuje
oseb in ne pomaga poškodovanim (prvi odstavek 90. člena);
25. če ob prekinitvi železniškega prometa zaradi izrednega
dogodka ne izvede ukrepov za njegovo čimprejšnjo
vzpostavitev (drugi odstavek 90. člena);

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

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

10. če največja hitrost vlaka ne ustrezna tehničnim pogojem proge
In železniških vozil, iz katerih je sestavljen vlak, dejanski
zavorni masi in sestavi vlaka, ali če je največja hitrost vlaka
večja od največje dovoljene progovne hitrosti (55. člen);

27. če priključi industrijski tirali progo druge železnice na progo v
nasprotju z določitvijo upravljavca (drugi odstavek 101. člena).

11. 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);

28. če cepi industrijski tir ali progo druge železnice s progo v
nasprotju z določbami 62.b člena.

12. če potniškega vlaka ne opremi s predpisano gasilsko in
opremo za prvo pomoč ali če vlaka znotraj ne osvetli na
predpisani način ali če vlaka za prevoz potnikov ne ogreva,
kadar je zunanja temperatura nižja od +12 C (prvi, drugi in
tretji odstavek 56. člena);

Z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT se kaznuje za prekršek iz
prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe."
80)
Amandma k 115. členu

13. če za vlak ne vodi podatkov o vlakovnem osebju, sestavi,
zaviranju In gibanju ter o dogodkih v zvezi z njegovo uporabo
v železniškem prometu (57. člen);

Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
"115. člen

14. če pred začetkom del na progi oziroma n|enlh sestavnih delih
med opravljanjem del ne ukrepa za varen železniški promet
in varnost delavcev (prvi odstavek 58. člena);
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Pravna oseba se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj
300.000 SIT:
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350.000 SIT:

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

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 ne vzdržuje podvoza oziroma nadvoza (27. člen);

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

3. če za vozilo, ki vozi po cestah z dovoljenjem za izredni prevoz
in katerega skupna masa, osna obremenitev ali višina
presegajo dopustna odstopanja na nivojskem ali izvennivojskem prehodu, ne pridobi soglasja upravljavca železniške
infrastrukture za prehod (drugi odstavek 31. člena);

Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT se kaznuje za prekršek iz
prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe."

4. če ne zagotovi zadostne preglednosti s ceste na progo (prvi
odstavek 33. člena);
83)
Amandma k 118. členu

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

Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
"118. člen
Pravna oseba se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj
400.000 SIT:

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

1. če uporablja železniško vozilo ter naprave in opremo, ki se
vgrajujejo v to vozilo, pa ne izpolnjujejo pogojev, predpisanih s
tem zakonom, predpisi oziroma tehničnim soglasjem, ali če v
mednarodnem železniškem prometu uporablja železniško
vozilo, ki ne izpolnjuje pogojev, določenih z obveznimi priporočili
mednarodnih organizacij, katerih članica je Republika Slovenija,
ki se nanašajo na železniška vozila (prvi odstavek 37. člena);

7. če ne vzdržuje delov ceste z obeh strani cestnega prehoda
tako, daje po progi, čez katero pelje nivojski prehod, omogočen
varen železniški promet (tretji odstavek 35. člena);
8. če rekonstruira priključek industrijskega tira in proge druge
železnice na progo brez soglasja upravljavca (102. člen);

2. če v železniški promet izroči železniško vozilo, ki ni tehnično
pregledano (prvi odstavek 38. člena);

9. če z upravljavcem ne sklene pogodbe o medsebojnih razmerjih
pri zagotavljanju varnega železniškega prometa na priključkih
industrijskih tirov ali prog drugih železnic na proge (103. člen).

3. če tehnično pregledanega in prevzetega železniškega vozila
ne vpiše v evidenco železniških vozil (prvi odstavek 39. člena);

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje za prekršek iz
prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe.
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje posameznik,
če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena."

4. če pri vožnji po progi uporablja železniško vozilo, prazno ali
naloženo, ki ne izpolnjuje pogojev glede profilov vozila ter
osne in dolžinske mase v skladu s tem zakonom (prvi odstavek
41. člena);

81)
Amandma k 116. členu

5. če železniškega vozila ne vzdržuje v stanju, ki zagotavlja
varen železniški promet, ali če ga redno ne nadzoruje ali
občasno ne pregleda (44. člen)
6. če železniškega vozila ne opremi z napravami za samodejno
zaviranje (prvi odstavek 45. člena);

Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
"116. člen

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

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 SIT se kaznuje za prekršek
pravna oseba, če največja hitrost vlakov po industrijskih tirih in
po progah drugih železnic ni določena v poslovniku industrijskega
tira glede na tehnične pogoje tira ali če ne sprejme poslovnika
industrijskega tira (104. člen).

8. 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 20.000 SIT se kaznuje za prekršek iz
prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe."

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje za prekršek iz
prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe."
82)
Amandma k 117. členu
84)
Amandma k 119. členu

Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
"117. člen

Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

Pravna oseba se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj
9. november 1998
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20. člena);

"119. člen

14. če na postajališčih na dvotirnih progah ne postavi ograje med
tiri, razen na postajališčih z otočnimi peroni (peti odstavek 20.
člena);

Pravna oseba se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj
450.000 SIT:
1. če progo projektira, gradi ali vzdržuje tako, da ne ustreza
prevozni ali prepustni moči proge ali hitrosti vlakov ali dovoljeni
osni obremenitvi ali masi vozil na dolžinski meter ali zahtevam
varnega železniškega prometa ali drugim pogojem, ki jih za
posamezno progo predpiše minister ali če pri projektiranju,
gradnji in vzdrževanju ne upošteva pogojev, določenih z
obveznimi priporočili Mednarodnih organizacij, katerih članica
je Republika Slovenija (prvi odstavek 4. člena);

15. če na prometnih mestih ne zagotovi prostorov ali naprav in
opreme, ki omogočajo upravljanje varnega železniškega
prometa (šesti odstavek 20. člena);
16. če spodnjega in zgornjega ustroja proge, naprav in objektov
na progi ne vzdržuje v stanju, ki zagotavlja varen železniški
promet, ali jih redno ne nadzoruje ali občasno ne pregleda
(prvi odstavek 21. člena);

2. če izroči progo oziroma njene sestavne dele v uporabo brez
omejitev, preden se s tehničnim pregledom ugotovi, da
izpolnjujejo predpisane pogoje in da je zagotovljena tehničnotehnološka enotnost (prvi odstavek 4. člena);

17. če ne izpolnjuje pogojev, predpisanih za vzdrževanje, nadzor
in pregledovanje spodnjih in zgornjih ustrojev prog, naprav in
objektov na progah (drugi odstavek 21. člena);

3. če gradi ali rekonstruira progo v nasprotju z določenimi
osnovnimi pogoji, ki jih določa ta zakon (prvi in drugi odstavek
7. člena);

18. če cestnega prehoda ne vzdržuje v skladu s tem zakonom in
predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, ter predpisi, ki urejajo
vzdrževanje cest in varnost cestnega prometa (prvi odstavek
36. člena);

4. če postaj in izogibališč ne opremi s signalnovarnostnimi
napravami odvisno od največje hitrosti vlakov (prvi odstavek
9. člena);

19. če ne organizira notranjega nadzora nad varnim železniškim
prometom ali če trajno ne skrbi za varen železniški promet v
skladu s tem zakonom, predpisi in splošnimi akti (84. člen);

5. če progo cepi od proge na odprti progi, cepna kretnica pa ni
nadzorovana s sosednjega zasedenega prometnega mesta
na progi, ni izvedena s ščitnim tirom in ni zavarovana s
signalom, ki je predsignaliziran in je odvisen od lege cepne
kretnice (62.b člen);

20. če na mestih možnih usadov, hudournikov, žametov ali močnih
vetrov, kjer utegne priti do oviranja ali ogrožanja varnega
železniškega prometa, ne ukrepa v skladu s predpisom o
tehničnem in fizičnem varstvu prog in objektov nanje pred
elementarnimi nevarnostmi (prvi odstavek 98. člena);

6. če križanje prog ali križanje proge z industrijskim tirom ali
progo druge železnice ni izvennivojsko (11. člen);

21. če železniškega prometa ne opravlja pozimi v skladu z
določbami predpisa o ukrepih za zavarovanje železniškega
prometa pozimi (99. člen);

7. če ne zagotovi predpisane razdalje med progo in cesto ali ne
postavi ograje (prvi in drugi odstavek 15. člena);
8. če ne izvede predpisanih varstvenih ukrepov na mestu, na
katerem so postavljene naprave električnega omrežja, ki so
pod napetostjo, in obstaja nevarnost za življenje oseb (prvi
odstavek 18. člena);

22. če industrijski tir ali progo druge železnice priključi na progo
na odprti progi, priključna kretnica pa ni nadzorovana s
sosednjega zasedenega prometnega mesta na progi, nima
ščitnega tira, ni zavarovana s signalom, ki je predsignaliziran
in je odvisen od lege priključne kretnice (prvi odstavek 101.
člena).

9. če ne izvede predpisanih varstvenih ukrepov pred škodljivimi
električnimi vplivi na telekomunikacijskih in signalnovarnostnih
napravah ali na delih teh naprav, ki so v neposredni bližini
električnega omrežja (drugi odstavek 18. člena);

Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT se kaznuje za prekršek iz
prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe."

10. če v predpisani višini ne postavi kontaktnega vodnika
enosmernega ali enofaznih sistemov ali če v predpisano višino
in razdaljo z obeh strani cestnega prehoda ne postavi zaščitnih
višinskih profilov (19. člen);

85)
Amandma k 120. členu
Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

11. če prostorov in mest za sprejemanje, zadrževanje in
odpravljanje potnikov, prtljage in pošiljk v prometu ne razsvetli
ali jih ne oskrbi z napravami in opremo, potrebno za varnost
potnikov in za varno delo (prvi odstavek 20. člena);

"120. člen
Posameznik se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj
15.000 SIT:
1. če prehaja čez progo zunaj cestnega prehoda ali prehoda za
pešce (prvi odstavek 28. člena);

12. če na železniških postajah na dvotirnih progah z veliko
pogostostjo potnikov s povprečnim letnim dnevnim prometom
500 potnikov in najmanj 70 vlakov, dostopov do vlakov ne
izvede tako, da potniki ne hodijo čez tire (drugi odstavek 20.
člena);

2. če je ali se zateče na kraj izrednega dogodka v železniškem
prometu, v katerem je bil kdo poškodovan ali se je smrtno
ponesrečil, pa ne sodeluje pri reševanju poškodovancev, ali
če o tem takoj ne obvesti upravljavca, če se je kdo smrtno
ponesrečil in huje poškodoval, pa tudi najbližjo zdravstveno
organizacijo ali medicinski zavod in pristojni organ za notranje
zadeve (drugi odstavek 91. člena);

13. če na postajališčih na dvotirnih progah ne zagotovi peronov,
povezanih s prehodi pod progo ali nad njo, ali peronov z
dohodnimi potmi za usmerjanje potnikov na cestni prehod ali
prehod za pešce ali če jih ne zavaruje s signali (četrti odstavek
poročevalec, št. 65
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"124. člen

3. če ovira varen železniški promet (1. do 10. točka prvega
odstavka 94. člena);

Minister najkasneje v enem letu po začetku veljavnosti tega
zakona izda predpise, ki določajo:

4. če na mestih, namenjenih za dostop do železniškega območja
in gibanja po njem, in v vlakih ne spoštuje notranjega reda
(prvi odstavek 96. člena)."

• način vzdrževanja proge in nadzor nad njim (1. odstavek 5.
člena);
• postopek izdaje tehničnega soglasja za proge oziroma njihove
sestavne dele, način imenovanja odbora izvedencev in naloge
odbora (sedmi odstavek 4. člena);
• pogoje svetlega profila, ki jih morajo izpolnjevati proge (drugi
odstavek 7. člena);
• vsebino in način vodenja fevidenc o progah in o tehničnih podatkih
zanje (8. člen);
• v soglasju z ministrom, pristojnim za okolje in prostor, in
ministrom, pristojnim za gospodarske dejavnosti, pogoje za
graditev gradbenih objektov, drugih objektov, postavljanje
postrojev, napeljav in naprav ter saditev drevja v varovalnem
progovnem pasu (peti odstavek 13. člena);
• v soglasju z ministrom, pristojnim za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami, ukrepe za varstvo pred požari v varovalnem
progovnem pasu in na železniških vozilih z odprtim kuriščem
(tretji odstavek 14. člena);
• pogoje za graditev in vzdrževanje sistema železniških zvez
(drugi odstavek 16. člena);
• pravila projektiranja gradnje in vzdrževanja stabilnih naprav
električne vleke ter pogoje za odstopanje od teh pravil (drugi
odstavek 17. člena);
• varnostne ukrepe na napravah električnega omrežja (prvi
odstavek 18. člena);
• ukrepe za zaščito pred škodljivimi električnimi vplivi
telekomunikacijskih in signalnovarnostnih naprav (drugi
odstavek 18. člena);
• potrebne prostore, naprave in opremo, ki jo morajo imeti
prometna mesta za vodenje železniškega prometa (šesti
odstavek 20. člena);
• v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve, pogoje
za določitev kraja nivojskega prehoda in njegovega tehničnega
zavarovanja (prvi in tretji odstavek 29. člena);
• pogoje, ki jih morajo izpolnjevati železniška vozila, za varen
železniški promet (prvi odstavek 37. člena);
• postopek izdaje tehničnega soglasja za železniška vozila, način
imenovanja odbora izvedencev in naloge odbora (sedmi
odstavek 37. člena);
• postopek tehničnega pregleda novih in rekonstruiranih
železniških vozil in njegov obseg (peti odstavek 38. člena);
• vsebino in način vodenja evidenc o železniških vozilih in o
tehničnih podatkih zanje (drugi odstavek 39. člena);
• pogoje in način opravljanja izrednega prevoza po progah (peti
odstavek 41. člena);
• pravila vzdrževanja železniških vozil, njihove občasne preglede
in druge pogoje uporabe železniških vozil, ki so nujni za njihovo
uporabo v železniškem prometu in zagotavljajo njegovo varnost
(tretji odstavek 44. člena);
• merila za število tovornih vagonov, ki morajo biti opremljeni z
ročnimi ali pritrdilnimi zavorami (četrti odstavek 45. člena);
• varnostne ukrepe, ki jih je treba izvesti na železniških vozilih
zaradi možnosti, da pridejo v stik z električno napetostjo in s
tem ogrožajo varnost oseb (48. člen);
• način organiziranja in opravljanja železniškega prometa, sestavo
vlakov, način njihovega zaviranja in varnostne ukrepe za zaščito
delavcev (drugi odstavek 49. člena);
• postopek usklajevanja in sprejemanja voznih redov (tretji
odstavek 50. člena);
• število železniških delavcev na vozečem vlaku in njihovo
strokovno izobrazbo in usposobljenost glede na vrsto vlaka in
njegovo opremljenost (drugi odstavek 51. člena);
• pogoje za opremljenost vlakov z zavorami, ki niso samodejne
(prvi odstavek 52. člena);

86)
Amandma k 121. členu
Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
"121. člen
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe:
1. če dovoli izvršilnemu železniškemu delavcu opravljati delo ali
ga razporedi na delo v nasprotju z določbami tega zakona ali
na njegovi podlagi sprejetih predpisov in splošnih aktov o
dnevnem in tedenskem počitku in razporeditvi v izmene teh
delavcev (79. člen);
2. če izvršilnemu železniškemu delavcu začasno ne prepove
opravljanja del na delovnem mestu v primerih, ki jih določa ta
zakon ali na njegovi podlagi sprejeti predpisi (84. člena)"
87)
Amandma k 122. členu
Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
"122. člen
Fizična oseba se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj
15.000 SIT:
1. če se ne ravna po prepovedih, omejitvah, ukazih in opozorilih,
danih s signali ali če se ne ravna po signalu, ki ima pomen
obveznega ukaza ali opozorila ali če v železniškem prometu
ne daje predpisanih signalov ali če se ne ravna po njih (66.
člen);
2. če začne z deli ali opravlja dela na delovnem mestu v nasprotju
z določbami tega zakona ali na njegovi podlagi sprejetih
predpisov, ki določajo posebne zdravstvene in druge pogoje
(prvi odstavek 71. člena);
3. če opravlja delo, za katero nima strokovne izobrazbe in
usposobljenosti (prvi odstavek 67. člena).
Obrazložitev:
Besedilo podpoglavja o kazenskih določbah, določa prekrške in
kazni zanje. Zaradi sprememb besedila zakona so bili potrebni
redakcijski popravki in vsebinske dopolnitve kot so predloženi v
amandmajih pod zaporednimi številkami 46 do 57. Kazni, določene
v prejšnjem besedilu, so zaradi časa, ki je pretekel od vložitve
predloga zakona v prvo branje, smešno nizke in so v predloženem
besedilu povišane na razumno višino.
88)
Amandma k 124. členu
Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
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"Obstoječa nivojska križanja proge s cesto, ki ne izpolnjujejo
pogojev iz prvega odstavka 23. člena tega zakona, morajo biti
izvedena kot izvennivojska v osmih letih od začetka veljavnosti
tega zakona.

• opremljenost vlaka s protipožarno opremo in opremo za prvo
pomoč in njegovo notranjo osvetlitev (četrti odstavek 56. člena);
• vrsto, pomen, obliko, barvo, najmanjšo vidno razdaljo, mesto
vgraditve oziroma postavitve železniških signalov in način
njihove uporabe (drugi odstavek 61. člena);
• način zavarovanja cepne kretnice (drugi odstavek 62.b člena);
• način ugotavljanja, evidentiranja, statističnega spremljanja ter
objavljanja podatkov o izrednih dogodkih (tretji odstavek 92.
člena);
• način in pogoje za dostop potnikov, drugih oseb, cestnih in
drugih vozil na železniško območje (prvi odstavek 95. člena);
• ukrepe in pogoje za zagotavljanje notranjega reda na železnici
(prvi odstavek 96. člena);
»
• merila za določitev objektov, ki so posebnega pomena za varen
železniški promet (drugi odstavek 97. člena);
• ukrepe za tehnično in fizično varovanje prog in objektov (prvi
odstavek 98. člena);
• ukrepe za zavarovanje železniškega prometa pozimi (99. člen).

Obstoječa nivojska križanja proge s cesto, ki z dnem začetka
veljavnosti tega zakona izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka
23. člena tega zakona, morajo biti izvedena kot izvennivojska v
osmih letih od začetka veljavnosti tega zakona.
Obstoječa nivojska križanja proge s cesto, ki izpolnjujejo pogoje
iz tretjega odstavka 23. člena tega zakona, morajo biti izvedena
kot izvennivojska v desetih letih od začetka veljavnosti tega
zakona. Minister lahko odloči, da se gradnja izvennivojskega
križanja opusti v primerih, ko je tehnično neizvedljiva.
Upravljavec in upravljavec ceste sta dolžna v enem letu po
začetku veljavnosti zakona pripraviti program izvedbe križanj iz
prejšnjih odstavkov tega člena.

V enakem roku izda na predlog ministra, pristojnega za promet,
minister, pristojen za delo, predpis, ki ureja področje izobraževanja
in strokovnega usposobljanja (68. člen).

Stroške za zgraditev križanj iz tega člena sta dolžna poravnati
upravljavec in upravljavec ceste v deležih, ki so sorazmerni
stroškom za potreben poseg na eni ali drugi infrastrukturi."

• V enakem roku izda ob soglasju ministra, pristojnega za promet,
minister, pristojen za zdravstvo, predpis, ki ureja področje
izpolnjevanja posebnih zdravstvenih in psihofizičnih pogojev (72.
člen).

Obrazložitev:
Gre za podaljšanje zakonskih rokov, predvidenih v predlogu
zakona za prvo branje. Ugotovljeno je bilo, da gre za precejšnje
število nivojskih križanj, zato je moral biti določen realen rok, v
katerem bo mogoče zagotoviti sredstva za njihovo ureditev.

Obrazložitev:
Besedilo določa obveznost ministra in drugih pristojnih ministrov
za izdajo potrebnih podzakonskih aktov. Besedilo je razdeljeno
na dve vsebinsko zaokroženi celoti, oblikovani v dva člena, in
glede na prejšnjo določbo 123. člena dopolnjeno tako, da ne
opredeljuje naslovov predpisov, ampak samo njihovo vsebino.

92)
Amandma k 132. členu
Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

89)
Amandma k 125., 126., 127. členu

"Za proge, ki so bile zgrajene pred začetkom veljavnosti tega
zakona in za njihovo rekonstrukcijo, veljajo pogoji, določeni v
predpisih, ki so veljali ob gradnji ali ob zadnji rekonstrukciji
obstoječe proge."

Členi 125., 126., in 127. se črtajo.
Obrazložitev:
Določbe členov so zajete v vsebini drugih členov zakona.

Obrazložitev:
Določba ureja stanje obstoječih prog, ki v nekaterih elementih ni
enako zahtevam zakona.

90)
Amandma k 129. členu

93)
Amandma k 133. členu

Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
"Dovoljenja in soglasja iz drugega in tretjega odstavka 13. člena,
drugega odstavka 31. člena, tretjega odstavka 41. člena, drugega
odstavka 95. člena, tega zakona izdaja upravljavec na podlagi
javnega pooblastila, dodeljenega s tem zakonom.

"Za nivojske prehode, ki so bili zgrajeni pred začetkom veljavnosti
tega zakona in so na prometnih mestih med uvoznima kretnicama,
veljajo pogoji, določeni v predpisih, ki so veljali ob gradnji prehoda
ne glede na določbe tretjega odstavka 24. člena tega zakona.

Zoper dovoljenja in soglasja iz prejšnjega odstavka je dovoljena
pritožba na ministrstvo, pristojno za promet"

Pogoji iz petega odstavka 20. člena morajo biti izpolnjeni v enem
letu od začetka veljavnosti tega zakona."

Obrazložitev:
Besedilo določa podelitev javnega pooblastila za opravljanje v
zakonu navedenih del in kot pritožbeni organ določa področno
ministrstvo.

Obrazložitev:
Besedilo določa, da obstoječi nivojski prehodi na postajah ostajajo.
Ker bi njihova preureditev zahtevala velika finančna sredstva in
tudi ustavitev prometa, je ob upoštevanju potrebe po njihovem
delovanju določba upravičena.

91)
Amandma k 131 . členu
Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
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94)
Amandma k 134. členu
Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
"Ne glede na določbe točke a) 46. člena tega zakona morajo imeti
premikalne lokomotive vrste 732 in 642 vgrajeno avtostop napravo
najkasneje do 31.12.2005. leta. Prav tako morajo imeti, ne glede
na določbo točke b) 46. člena tega zakona, motorniki serije 311/
315 vgrajeno napravo RDZ najkasneje do 31.12.2005. leta."
Obrazložitev:
V besedilu navedene lokomotive in motorniki so starejše izdelave
in niso opremljeni z omenjenimi napravami. Glede na uporabo teh
vlečnih vozil, zanje te naprave tudi niso potrebne. Če bodo
uporabljeni v železniškem prometu tudi po navedenem datumu,
pa bodo avtostop in RDZ naprave vgrajene.
95)
Amandma k 135., 136., 137. členu
Členi 135., 136. in 137. se črtajo.
Obrazložitev:
Določbe teh členov za zajete v drugih določbah zakona ali pa so
nepotrebne.

Če bo zakon sprejet bo določal tudi reorganizacijo javnega podjetja
in način dodelitve izvajanja javnih gospodarskih služb (zakon ali
koncesija).
97)
Amandma k 139. členu
Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
"Prometni inšpektorat Republike Slovenije lahko zahteva od
upravljavca ali izvajalca, da mu predložita vse akte, ki urejajo
vprašanja varnosti v železniškem prometu."
Obrazložitev:
Zaradi zagotavljanja varnosti v železniškem prometu je
inšpektorjem dana pravica, da od upravljavca in izvajalca zahtevajo
akte, ki urejajo vprašanja varnosti. Po začetku veljavnosti zakona
jim bo ta pravica dana z določbami poglavja o inšpekciji
železniškega prometa.
98)
Amandma k 143. členu
Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
"143. člen

96)
Amandma k 138. členu
Besedilo člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
"Naloge upravljavca opravlja javno podjetje Slovenske železnice,
d.d., če zakon ne določa drugače."
Obrazložitev:
Naloge upravljavca že danes opravlja navedeno javno podjetje. Z
zakonom o železniškem prometu je predvideno oblikovanje javnih
gospodarskih služb za gospodarjenje z javno železniško
infrastrukturo in upravljanje prometa, kar je naloga upravljavca.
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Ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, uporabljati pa se začne 24 mesecev po pričetku
veljavnosti. Določbe 123., 124., četrtega odstavka 131., 138. in
139. člena, se začnejo uporabljati z dnem veljavnosti zakona."
Obrazložitev:
Določena je doba; ki zagotavlja, da se bodo tisti, ki jih zakon
zadeva, lahko pripravili na njegovo izvajanje in uresničevanje.
Določbe, izvzete iz čakalne dobe, zagotavljajo pravočasno
pripravo podzakonskih aktov, pripravo programa obnove
infrastrukture in pooblašča inšpektorje, da vpogledajo v obstoječe
akte.

poročevalec, št. 65

poročevalec si od

64

t luvanua # jju
'

Predlog zakona o

ŠTIPENDIRANJU

(ZSti)

- EPA 605 - II - prva obravnava

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora RS, sporočajo, da bodo pri obravnavi predloga zakona
na sejah delovnih teles in Državnega zbora kot predlagatelji
sodelovali spodaj podpisani poslanci.

DRŽAVNI ZBOR
REPUBLIKE SLOVENIJE
skupina poslancev
Ljubljana, 29. oktober 1998

PODPISI POSLANCEV
Janez Mežan, l.r.
Franc Pukšič, l.r.
Vladimir Čeligoj, l.r.
Ivo Hvalica, l.r.
Rudolf Petan, l.r.
Branko Kelemina, l.r.
Franc Jazbec, l.r.

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora RS
vlagajo spodaj podpisani poslanci
- PREDLOG ZAKONA O ŠTIPENDIRANJU,
ki naj bi ga Državni zbor RS obravnaval in sprejel po rednem
postopku.

trga delovne sile, ki lahko lovi korak v mednarodni konkurenci
predvsem s široko izbiro kakovostno usposobljenih delavcev,
država usmerja in posega v to področje tudi s sistemom
republiških štipendij.

OCENA STANJA
Očitno zaostajanje v izobrazbeni strukturi v primerjavi z razvitim
svetom, zahteve razvitega trga delovne sile, ki v ospredje
postavljajo pomembnost izboljšanja izobrazbene ravni
prebivalstva, ter hkrati vedno večja socialna ogroženost določenih
slojev prebivalstva, ki bi zaradi slabega materialnega položaja ne
mogli doseči primerne izobrazbe - vsi ti razlogi kažejo na nujnost
določene oblike pomoči pri izobraževanju. Država usmerja in
posega v to področje s sistemom republiškega štipendiranja.
Slovenija, ki ima tako maloštevilno prebivalstvo in vedno manj
mladih, si ne more in ne sme privoščiti, da izobraževanje povsem
prepusti možnostim posameznikove družine. Makroekonomski
interes države je, da iz vsake generacije za trg delovne sile dobi
čim več izobraženih in usposobljenih.

Brez socialnih korektivov, med katere šteje tudi ta oblika
podpore šolajočim, bi pouk in študij postala privilegij
premožnejših, ustavno načelo pravice do izobraževanja pa
bi veljalo le za izbrane.
Statistični podatki o številu republiških štipendij od šolskega leta
1988/89 naprej, ko so kadrovske štipendije pričele hitro upadati,
kažejo da se z republiškimi štipendijami blažijo posledice
drastičnega upadanja kadrovskih štipendij, kajti skladno s strmim
upadanjem števila kadrovskih štipendij se je temu primerno strmo
dvigovalo število republiških. V šolskem letu 1993/94 je bilo še
47.830 republiških štipendistov. To je bilo tudi število, ki je skupaj
z okleščenimi kadrovskimi štipendijami (takrat 11.108) zagotavljalo
približno enak delež med šolajočimi (okoli 50%) kot je bil dosežen

Izboljšanje izobrazbene ravni prebivalstva je vrednota, ki v temelju
pogojuje nadaljnji razvoj naše skupnosti. Zaradi zahtev razvitega
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Ti podatki kažejo, da višina osnovne štipendije ne sledi porastu
življenjskih stroškov. Natančnejšo sliko o ustreznosti števila in
višini republiških štipendij bi pokazali objektivnejši podatki o
materialnemu stanju prosilcev iz obrtniških in podjetniških družin,
saj lahko upravičeno dvomimo o njihovi verodostojnosti.
Pomisleke o neenakopravni obravnavi posameznih skupin
kandidatov za republiško štipendijo zbuja tudi način valorizacije
katastrskega dohodka, kar že več let povzroča nesoglasja s
predstavniki kmetov.

s kadrovskimi štipendijami v preteklosti. Po letu 1994 poleg
upadanja števila kadrovskih štipendij upada tudi število republiških.
V šolskem letu 1995/96 je bilo še 47.200 republiških štipendistov,
v preteklem letu 46.210, v letošnjem pa 45.803 štipendistov. Skupaj
s kadrovskimi štipendijami torej uspemo štipendirati le še dobro
tretjino vseh šolajočih.
Upad števila republiških štipendistov v primerjavi z letom poprej*
je v prvi vrsti posledica zaostrovanja materialnega cenzusa, ki je
po Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti določen z odstotkom zajamčene plače v obdobju drugega
trimesečja tekočega leta.

Kljub temu je upravičena ugotovitev, da je dostop do štipendije še
vedno preveč omejen na tiste segmente šolajoče populacije, ki je
bodisi socialno depriviligirana ali pa predstavlja zgolj zelo ozek
vrh izjemijo nadarjenih učencev. Posamezne štipendijske
fundacije nudijo finančno podporo pri šolanju le zelo omejenemu
krogu kandidatov za štipendijo, za kreditno štipendiranje, ki je
uveljavljena oblika štipendiranja v mnogih evropskih državah, pa
še ni dorečenih pogojev, ki bi šolajočim nudili ugodnosti za poznejšo
poravnavo posojil.

V zadnjih letih je prav gotovo najbolj problematičen cenzus za
določitev štipendijske osnove, ki je po Zakonu o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti določena z odstotkom
zajamčene plače. Valorizacije zajamčene plače niso sledile rasti
plač niti rasti življenjskih stroškov. Zato je bil tako določen cenzus
realno strožji iz leta v leto in je izločal tudi tiste štipendiste, ki se
jim družinski dohodek realno ni dvignil. Zakonodajalec je zato že
v šolskem letu 1993/94 omilil cenzus, tako da so stari štipendisti
lahko presegali cenzus za 20%, od leta 1996/97 pa le za 10%.
Vendar to še ni vplivalo na bistveno zaostajanje zajamčene plače
za povprečno plačo. To pomeni, da tudi v šolskem letu 1997/98
nekateri kandidati niso bili upravičeni do štipendije, čeprav bi jo z
realno enakim dohodkom v preteklem šolskem letu dobili.

CILJI IN NAČELA ZAKONA
S predlaganim zakonom želimo omogočiti študij vsem pod enakimi
pogoji in vzpodbuditi čim večje število mladih, da se odločijo za
študij. Edino področje na katerem bo lahko Slovenija konkurirala
na zahtevnem evropskem in svetovnem trgu v prihodnosti je
znanje. Žal statistični podatki kažejo, da je naša izobrazbena
struktura preslaba in bati se je, da brez temeljitih ukrepdv na
področju vzpodbujanja in omogočanja izobraževanja ne bomo
sposobni preživeti na trgu znanja. Po podatkih iz leta 1993 ima v
Sloveniji več kot srednjo izobrazbo samo 10,8 odstotka
prebivalcev starejših od 15 let oziroma 15,9% delovno aktivnega
prebivalstva. Za uspešen nastop na tujih trgih in ohranitev relativne
gospodarske neodvisnosti pa bi moral biti ta odstotek vsaj enkrat
višji.

Pri številu vlog za pridobitev republiške štipendije se nadaljuje
trend naraščanja; za letošnje šolsko leto je bilo vloženih 66.657
vlog (leto poprej 66.231), od tega 50.413 kandidatov dijakov in
16.244 kandidatov študentov. Zaradi preseganja cenzusa je bilo
zavrnjenih 18.269 vlog (od tega 4.475 starih štipendistov). Kar
predstavlja skoraj 30%.
Po določilih Pravilnika o štipendiranju pripada republiškemu
štipendistu višina štipendije glede na dohodek družine, glede na
kraj šolanja ter glede na dosežen učni uspeh. Ob pridobitvi je
znašala osnovna republiška štipendija za dijaka 11.255 tolarjev
(32% zajamčene plače) in za študenta 13.366 tolarjev (38%
zajamčene plače). Od osnovne štipendije se odšteje prispevek
staršev glede na višino dohodka na družinskega člana in pa
prišteje morebitni dodatek za bivanje izven kraja stalnega bivališča
ali za prevozne stroške in dodatek za uspeh. Tako znaša
povprečna republiška štipendija dijaka vključno z dodatki 16.786
tolarjev, za študenta pa 22.418 tolarjev. Najvišje štipendije tudi
letos prejemajo kandidati iz čistih kmečkih družin, in sicer dijaki
za 16%, študenti pa za 11% večje štipendije od republiškega
povprečja.

Zakon, ki ga predlagamo bo usmeril sredstva državnega
proračuna v najbolj perspektivno investicijo. Pričakujemo, da se
bo po sprejetju zakona izobrazbena struktura v desetih letih zelo
popravila in približala povprečju najbolj razvitih držav.
Sprejetje predlaganega zakona bo povečalo število upravičencev
do štipendije in jih bolj poklicno usmerilo glede na potrebe
gospodarstva. Zakon tudi odpravlja krivico, ki jo je povzročal t.i.
cenzus, ki je izključil vse, ki so ga presegali ne glede na dejanske
možnosti študija.

Povprečna republiška štipendija za dijake je decembra 1996
znašala 15.204 In za študente 21.410 tolarjev. Po podatkih
Zveze svobodnih sindikatov Slovenije so v prvem mesecu leta
1997 minimalni življenjski stroški na družinskega člana štiričlanske
družine znašali okoli 28.000 tolarjev. S povprečno dijaško
štipendijo, ki jo je januarja prejel štipendist, ki se šola v kraju
bivanja, je lahko pokril le dobrih 35 odstotkov minimalnih življenjskih
stroškov, štipendija študenta pa je zadostovala za 45-odstotno
kritje teh stroškov.
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FINANČNE POSLEDICE
Sprejetje zakona bo obremenilo državni proračuna za približno
0.5% BDP, kar pa v primerjavi z učinki zakona ne bo predstavljalo
velikega finančnega bremena.
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6. člen

BESEDILO ČLENOV

Stroški izobraževanja so posredni in neposredni. Posredni stroški
izobraževanja so osnovni življenjski stroški, stroški prevoza
oziroma stanovanja. Neposredni stroški izobraževanja pa so
vpisnine, knjige in zvezki ter drugi stroški, ki jih mora kriti prosilec
in izhajajo iz izobraževalnega procesa.

1. člen
S tem zakonom se določijo minimalni pogoji in načini štipendiranja
v Republiki Sloveniji, obseg potrebnih sredstev, viri sredstev in
način njihovega zagotavljanja.

Višina stroškov se določi za vsak izobraževalni program posebej
po kategorijah, ki upoštevajo: prevoz do šole, bivanje izven kraja
šolanja in bivanje doma.

2. člen
Štipendije iz prejšnjega odstavka so:
1. štipendije na podlagi socialnega položaja
2. štipendije na podlagi kadrovskih potreb
3. štipendije za nadarjene dijake in študente

7. člen
Način izračuna stroškov izobraževanja ter podrobnejše kriterije
za dodeljevanje štipendij predpiše pristojni minister.

3. člen

8. člen

Republika Slovenija bo za štipendiranje iz prejšnjega odstavka v
državnem proračunu v obdobju od leta 1999 do leta 2009
zagotavljala sredstva v višini 1 odstotek bruto družbenega
proizvoda vsako leto.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se oblikujejo v proračunu pod
posebno postavko ministrstva, pristojnega za šolstvo in šport.

Pravico pridobiti državno štipendijo ima vsak prosilec, ki izpolnjuje
pogoje iz 4. člena in sam, njegovi starši ali zakonec ni sposoben
nositi stroškov izobraževanja. Višina štipendije se določi kot razlika
med stroški izobraževanja in dohodki na družinskega člana
prosilčeve družine upoštevaje tudi premoženjsko stanje.

4. člen

9. člen

Upravičenci do štipendije iz tega zakona so državljani RS:
- dijaki srednjih in poklicnih šol,
- redni in izredni študenti, ki študirajo na slovenskih ali tujih
univerzah do 30 leta starosti,
- podiplomski študentje ne glede na kraj študija in starost.

Pravico pridobiti občinsko štipendijo ima prosilec, ki izpolnjuje
pogoje iz 4. člena, prihodki na družinskega člana ne presegajo
130%(?) stroškov izobraževanja in se izobražuje za poklic, ki jih
občina določi kot prioritetne vsako leto.
Višino štipendije predpiše minister glede na stroške izobraževanja,
vendar ne sme biti nižja od 20% stroškov izobraževanja.

5. člen

10. člen

45% sredstev za štipendiranje iz 3. člena zakona se nameni za
štipendije, ki se dodeljujejo na podlagi socialnega položaja
upravičencev (v nadaljevanju državna štipendija).

Pravico pridobiti Zoisovo štipendijo ima prosilec, ki izpolnjuje pogoje
iz 4. člena, prihodki na družinskega člana ne presegajo 200%(?)
stroškov izobraževanja in se po kriterijih, ki jih določi pristojen
minister šteje za nadarjenega.

40 % sredstev pa se nameni za štipendije, ki jih dodeljujejo občine
na podlagi potrebe gospodarstva v občini. Višino sredstev, ki
pripada občini za ta namen določi minister, pristojen za šolstvo in
šport na podlagi stopnje brezposelnosti v občini in števila
prebivalcev (v nadaljevanju občinska štipendija).

Višino štipendije predpiše minister glede na stroške izobraževanja,
vendar ne sme biti nižja od 30% stroškov izobraževanja.
11. člen

15% sredstev se nameni za nadarjene (v nadaljevanju Zoisove
štipendije).

9. november 1998

Zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem listu.
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OBRAZLOŽITEV ČLENOV
Sedmi člen določa dolžnost podrobnejše opredelitve.
Osmi člen določa kdo in način pridobitve državne štipendije.
Deveti člen določa kdo in način pridobitve občinske štipendije.
Deseti člen določa kdo in način pridobitve Zoisove štipendije.
Enajsti člen določa kdaj začne ta zakon veljati.

Prvi člen opredeljuje vsebino zakona.
Drugi člen opredeljuje vrsto štipendij.
Tretji člen določa višino in čas zagotavljanja sredstev.
Četrti člen določa upravičence do štipendij.
Peti člen določa način delitve sredstev glede na vrsto štipendij.
Šesti člen opredeljuje stroške izobraževanja.

i
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Predlog zakona o

DOPOLNITVI

ZAKONA

STANOVANJSKEGA

(SZ-D)

- EPA 603 - II - prva obravnava

Skupina poslancev

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora bosta na sejah delovnih teles in seji Državnega zbora
kot predstavnika predlagateljev sodelovala Janko Veber in
Miran Potrč.

Ljubljana, 28. oktober 1998
Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št.
48/92) ter 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije (Uradni list, št. 40/93,80/94 in 28/96) vlagajo
podpisani poslanci

Janko Veber, l.r.
Miran Potrč, l.r.
Borut Pahor, l.r.
Samo Bevk, l.r.
Feri Horvat, l.r.
Aurelio Juri, l.r.
Bojan Kontič, l.r.
dr.Ciril Ribičič, l.r.
Boris Sovič, l.r.

- PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI STANOVANJSKEGA ZAKONA
in ga pošiljajo v obravnavo ter sprejem.

če ga primerjamo z obdobjem do leta 1990, ko so podjetja izdvajala
sredstva iz dohodka za stanovanjsko izgradnjo in ko je bila tudi
povprečna prispevna stopnja za solidarnost več kot 1,5% iz bruto
osebnih dohodkov zaposlenih. Skratka, iz obdobja, ko se je letno
izgradilo preko 10.000, včasih skoraj 15.000 stanovanj, je
stanovanjska izgradnja po letu 1990 padla na nekaj preko 5000
stanovanj letno, kar je znatno izpod dejanskih potreb.

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
V sklopu izvajanja različnih politik, so nedvomno med najbolj
zaskrbljujočimi razmere v državi, ki jih srečujemo v stanovanjskem gospodarstvu pri izgradnji stanovanj. Po osamosvojitvi in
sprejemu stanovanjskega zakona lahko spremljamo stalno
pomanjkanje novih stanovanj glede na potrebe, ki izhajajo iz
povpraševanja po stanovanjih na trgu. Nacionalni stanovanjski
program, ki naj bi bil podlaga za oblikovanje aktivne stanovanjske
politike države in občin, s katero bi zagotovili zadostno število
raznovrstnih stanovanj za različne sloje prebivalcev (neprofitna
in socialno najemna stanovanja ter lastniška in druga stanovanja)
na ustreznih lokacijah ter tudi spodbudili ukrepe lokalnih skupnosti
za povečanje števila socialnih in neprofitnih stanovanj, še ni sprejet.
Delež sredstev za stanovanjsko izgradnjo je tudi bistveno upadel,
9. november 1998

Sprejem stanovanjskega zakona v letu 1991 je pomenil tudi
uvajanje drugačne skrbi za stanovanjsko izgradnjo, saj je zakon
izhajal iz načela, da je skrb za rešitev stanovanjskega vprašanja
predvsem skrb vsakega posameznika, država pa naj skozi sistem
socialnih korektivov skrbi za skupine državljanov, ki brez njene
pomoči ne bi mogli razrešiti svojega stanovanjskega vprašanja.
Dejansko pa se je v praksi izkazalo, da to skrb države za socialno
ogrožene sloje ni mogoče uresničevati brez ustreznega nivoja
sredstev za izgradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj. Zadostna
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Podobno stanje kot na področju neprofitnih stanovanj je tudi pri
socialnih stanovanjih. Podatki kažejo, da bi morale občine
razpolagati s približno 1500 socialnimi stanovanji letno za
pokrivanje tekočih potreb, pri tem pa je potrebno upoštevati, da je
v obdobju po letu 1991 izgradnja socialnih stanovanj praktično
zastala tako, da je prišlo do izpada približno 8000 potrebnih
socialnih stanovanj, kar bi bilo potrebno v prihodnjih letih
nadoknaditi s povečano izgradnjo. Tako bi morali do leta 2005
zagotavljati najmanj 2000 stanovanjskih enot letno samo za
socialne potrebe, da bi lahko pokrili tekoče potrebe in primanjkljaj
teh stanovanj iz preteklosti.

sredstva za stanovanjsko izgradnjo pa niso bila na razpolago v
veliki večini občin.
Čeprav je bilo v stanovanjskem zakonu predvideno tudi
ustanavljanje različnih neprofitnih stanovanjskih organizacij, ki bi
morale opraviti del vlaganj v neprofitna stanovanja in s tem
reševanje vprašanj socialnih stanovanj, se je izkazalo, da je
sredstev tudi za njihovo dejavnost premalo. Stanovanjski sklad je
v dosedanjem obdobju delovanja odobril preko 30 milijard
dolgoročnih stanovanjskih posojil, zaprošenih pa je bilo preko 70
milijard sredstev za stanovanjsko izgradnjo. Od vseh odobrenih
sredstev iz stanovanjskega sklada R Slovenije je 48 neprofitnih
stanovanjskih organizacij, kolikor jih je do sedaj registriranih po
podatkih Ministrstva za okolje in prostor, prejelo manj kot 4 milijarde
sredstev, ki naj bi jih imeli na razpolago kot posojila z ugodno
obrestno mero za izgradnjo več kot 1000 neprofitnih stanovanj.
Vse to je daleč od realnih potreb na trgu.

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Z zakonom želim povečati možnost izgradnje socialnih in
neprofitnih stanovanj v občinah s tem, da bi pri dodeljevanju
potrebnih državnih sredstev upoštevali tudi elemente socialne
ogroženosti prebivalstva posamezne občine, ki se odraža
predvsem v. stopnji brezposelnosti.

Na področju izgradnje socialnih in neprofitnih stanovanj imajo
občine pri sprejemanju stanovanjskih programov ključno vlogo. V
te namene je bilo po občinah bistveno premalo denarja, saj so bila
šele v letu 1996 v okviru občinskih proračunov prvič po letu 1990
opredeljena sredstva zagotovljene porabe za stanovanjsko
področje v višini 1,7 milijarde tolarjev, kar je predstavljajo 2,1%
sredstev celotne zagotovljene porabe v občinah. Za leto 1997 so
se sredstva povečala na 2,1 milijarde tolarjev, kar je predstavljajo
2,4 % zagotovljene porabe, v letu 1998 pa so bila planirana
sredstva v višini 2,5 milijarde, kar naj bi predstavljalo 2,6 %
zagotovljene porabe občin. Ocenjuje se, daje bilo oz. daje mogoče
s tem obsegom sredstev vsakoletno dodatno zagotoviti 250 do
300 socialnih stanovanj, ter subvencionirati najemnino za okrog
2000 najemnikov neprofitnih stanovanj.

Stanovanjski zakon v sedanjem 97. členu določa, da imajo občine
na stanovanjskem področju nalogo zagotavljati sredstva za
graditev in pridobitev socialnih stanovanj in zagotavljati pomoč pri
plačevanju najemnin ter zagotavljati pogoje za razvijanje različnih
oblik gradnje stanovanj, kar pa relativno slabo izvajajo zaradi
pomanjkanja sredstev. Z dodatnimi sredstvi iz državnega
proračuna, ki bi jih zagotavljali na osnovi 26. člena Zakona o
financiranju občin v okviru zagotovljene porabe, bi povečali
izgradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj. Pri izdelavi samega
zakona smo upoštevali tudi številne pripombe, ki so jih v letu
1996 posredovale občine na določeno zagotovljeno porabo za
stanovanjsko izgradnjo v občinah, v katerih so opozarjale, da je
v posameznih občinah oz. industrijskih središčih zaradi velikega
števila stečajev in velike nezaposlenosti, potreba po zagotavljanju
socialnih stanovanj neprimerno večja kot v drugih okoljih.

Pomemben element stanovanjske izgradnje v občini je tudi
zagotavljanje zemljišč za stanovanjsko gradnjo, ki ga od julija
1997 ureja novi zakon o stavbnih zemljiščih. Ta zakonodaja
omogoča občinam boljše možnosti za izpolnjevanje nalog, ki jih
ima v zvezi z zagotavljanjem socialnih in neprofitnih stanovanj,
vendar so za tako izgradnjo potrebna dodatna sredstva, ki jih
občine običajno nimajo. Sama predkupna pravica na nezazidanem
stavbnem zemljišču, na katerem je s prostorskim izvedbenim
načrtom predvidena gradnja socialnih in neprofitnih stanovanj je
sicer pomembna, vendar je za njeno realizacijo potrebno imeti
sredstva v občinskih proračunih. Pomembna je tudi pravica, da
se zaradi gradnje socialnih in neprofitnih stanovanj dovoljuje
razlastitev zemljišča v korist občine, ter da se za gradnjo teh
stanovanj ne plača komunalnega prispevka. A vse to lahko
prispeva k večji gradnji neprofitnih in socialnih stanovanj samo
takrat, ko so na razpolago vsaj osnovna sredstva zanjo.

Osnovni cilj zakona je, da se z dodatnimi sredstvi zagotovi
izgradnja vsaj2 1000 dodatnih solidarnostnih stanovanj letno v
velikosti 50 m , kar bi pomenilo, glede na ocene izgradnje v letu
1998, trikratno povečanje izgradnje socialnih stanovanj.
3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC ZA PRORAČUN RS
Sprejem zakona bi pomenil povečanje proračunske porabe za
približno 6,5 milijarde tolarjev letno ob upoštevanju povprečne
cene kvadratnega metra pri izgradnji socialnih stanovanj v
dosedanji izgradnji.

Zaradi vseh pomanjkljivosti pri izgradnji stanovanj po sprejetju
stanovanjskega zakona smo lahko konec leta 1996 ugotavljali,
da imamo samo okrog 1000 neprofitnih stanovanj, ki so bila
zgrajena po uveljavitvi stanovanjskega zakona, kar je znatno
premalo, če vemo, da je ostalo po končani privatizaciji stanovanj
samo okrog 77000 neprodanih stanovanj iz prejšnjega družbenega
fonda stanovanj za katera najemniki plačujejo neprofitno
najemnino. Letno bi morali zagotoviti vsaj 2000 do 2500 novih
neprofitnih stanovanj, da bi lahko zadovoljili potrebe po neprofitnih
stanovanjih, ki so jih pokazale strokovne analize in ankete.
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Posledica dodatne izgradnje socialnih in neprofitnih stanovanj pa
ne bi imela za posledico samo odhoke državnega proračuna
ampak bi imela tudi multiplikativne učinke na gospodarsko rast, ki
bi deloma kompenzirala porast proračunskih sredstev. Povečana
gospodarska rast in nova delovna mesta bi pomenila večje davčne
prihodke proračuna in znižanje sredstev za socialne transfere iz
proračuna za nadomestila brezposelnim pa tudi za socialne
pomoči.
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nad slovenskim povprečjem,
- največ 50%, če je stopnja brezposelnosti v predhodnem letu na
ali pod slovenskim povprečjem.

II. BESEDILO ČLENOV
l.člen

Občina sme uporabiti sredstva iz prejšnjega odstavka le za
namene za katere so ji bila dodeljena.

V stanovanjskem zakonu (Uradni list RS, št. 18/91,19/91-1, 21/94
in 23/96) se doda nov 97.a člen, ki se glasi:

Sredstva iz prvega odstavka tega člena se zagotovijo letno največ
v višini potrebni za izgradnjo 1000 stanovanj v velikosti 50 m2, ob
upoštevanju povprečne cene kvadratnega metra novega
socialnega stanovanja v predhodnem letu."

"97.a člen
V državnem proračunu se zagotovijo dodatna sredstva občini za
sofinanciranje izgradnje socialnih in neprofitnih stanovanj, če ima
na podlagi javnega razpisa izkazane potrebe po socialnih in
neprofitnih stanovanjih. Višina sredstev, ki jih lahko pridobi občina
)0:

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

- največ 70%, če je stopnja brezposelnosti v predhodnem letu

III. OBRAZLOŽITEV
da se v državnem proračunu predvidijo sredstva za
sofinanciranje izgradnje socialnih in neprofitnih stanovanj v
občinah do višine sredstev potrebnih za izgradnjo 1000 stanovanj
v velikosti 50m!. V členu je predvideno tudi višje možno
sofinanciranje za tiste občine, ki imajo večje število brezposelnih
in s tem tudi slabšo socialno strukturo prebivalstva.

Po določilih 26. člena Zakona o linaciranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94, 45/97 in 56/98) je možno, da se v državnem proračunu
lahko zagotovijo dodatna sredstva za sofinanciranje posameznih
investicij, kadar obstaja v skladu z zakonom ali drugim predpisom
poseben interes za njen razvoj. Zato je v prvem členu zakona
predvidena sprememba stanovanjskega zakona, ki bo omogočila,
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invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji.

Številka: 100/9-5-1/98 FD
Datum: 13.10.1998

Na podlagi 13. in 21. člena Odloka o ustanovitvi Fundacije za
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS (Uradni
list RS, štev. 9/98) vam pošiljamo v soglasje Pravilnik o merilih
in pogojih za uporabo sredstev Funadcije za financiranje
invalidskih in humanitarnih organizacij v RS.

)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
Komisija za nadzor lastninskega preoblikovanja in privatizacije
Šubičeva 4
1000 Ljubljana
ZADEVA: Soglasje k Pravilniku o merilih in pogo|lh za
uporabo sredstev FIHO

Predsednik sveta FIHO
Janko KUŠAR, l.r.

Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij v RS je na 9. seji dne 7.10.1998 sprejel Pravilnik o
merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje
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Na podlagi 16. člena odloka o ustanovitvi fundacije za financiranje
invalidskih In humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 9/98) je svet fundacije za financiranje invalidskih In
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji na 9. seji dne 7.9.1998
sprejel

se za vsako skupino posebej razdelijo v razmerju najmanj 75%
za financiranje oziroma sofinanciranje posebnih socialnih
programov in storitev ter delovanje organizacij, največ 25%
sredstev pa za naložbe v osnovna sredstva in njihovo
vzdrževanje.
6. člen
Osnova za razporejanje sredstev na posamezne invalidske in
humanitarne organizacije je sprejeti letni finančni načrt FIHO.

PRAVILNIK O MERILIH IN POGOJIH ZA
UPORABO SREDSTEV FUNDACIJE ZA
FINANCIRANJE INVALIDSKIH IN
HUMANITARNIH ORGANIZACIJ V
REPUBLIKI SLOVENIJI

Odobrena sredstva posameznim invalidskim in humanitarnim
organizacijam se nakazujejo mesečno v razmerju glede na
dejanski priliv finančnih sredstev v FIHO.
Če je mesečni priliv sredstev v FIHO večji od ene dvanajstine
sredstev po letnem finančnem načrtu, se posameznim invalidskim
in humanitarnim organizacijam nakažejo sorazmerno večji
mesečni zneski, oziroma obratno, če je priliv manjši od
načrtovanega in sicer v okviru odobrenih sredstev za koledarsko
leto.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

7. člen

S tem pravilnikom se določajo načela za financiranje, pogoji in
merila, razmerja med sredstvi, ki se razporejajo na invalidske in
humanitarne organizacije, druga razmerja in kriteriji za uporabo
sredstev fundacije za posamezne namene ter postopek
razporeditve sredstev.

Če prihodki FIHO odstopajo od sprejetega letnega finančnega
načrta za več kot 15%, sprejme svet FIHO njegov rebalans.
V primeru zmanjšanja načrtovanih sredstev svet FIHO določi
sorazmerno zmanjšanje sredstev, ki so bila razporejena na
posamezno invalidsko in humanitarno organizacijo.

2. člen
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v
Republiki Sloveniji (v nadaljevanju besedila: FIHO) financira
oziroma sofinancira:
• izvajanje posebnih socialnih programov in storitev invalidskih
organizacij in programov humanitarnih organizacij za reševanje
socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb
posameznikov,
• delovanje invalidskih in humanitarnih organizacij,
• naložbe v osnovna sredstva invalidskih in humanitarnih
organizacij ter njihovo vzdrževanje.

V primeru povečanja razpoložljivih sredstev svet FIHO odobri
dodatna sredstva tistim invalidskim in humanitarnim organizacijam
za sofinanciranje finančno ovrednotenih letnih delovnih programov,
ki so izpolnile določila tega pravilnika, vendar za njihovo financiranje
v FIHO ni bilo dovolj razpoložljivih sredstev.
POGOJI ZA FINANCIRANJE
8. člen

3. člen

Iz sredstev FIHO se financirajo oziroma sofinancirajo:
• invalidske organizacije, ki izvajajo posebne socialne programe
in storitve ter druge programske sestavine po 64. členu zakona
o socialnem varstvu v povezavi s prvim in drugim odstavkom 4.
člena pravil FIHO,
• humanitarne organizacije, ki izvajajo dejavnost dobrodelnih
organizacij ali organizacij sa samopomoč po 62. in 63. členu
zakona o socialnem varstvu v povezavi s tretjim odstavkom 4.
člena pravil FIHO,

Finančna sredstva FIHO se oblikujejo z letnim finančnim načrtom.
Finančni načrt, ki ga sprejme svet FIHO najkasneje do 1.
novembra, vsebuje načrtovane prihodke in odhodke za naslednje
koledarsko leto.
4. člen
Pri prihodkih finančnega načrta se upoštevajo:
• pripadajoči del koncesijskih dajatev od klasičnih iger na srečo,
od posebnih iger na srečo, od plačil za občasno prirejanje Iger
na srečo,
• pripadajoči del dividend pri poslovanju Loterije Slovenije, d.d.,
• darila, volila in drugi prihodki.

Organizacije iz prejšnjega odstavka morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
• da so po uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti razvrščene pod šifro dejavnosti N/85.322, N/85.323
in N/85.324,
• da izvajajo programe za funkcionalno, socialno in zdravstveno
ogrožene posameznike na celotnem območju države,
• da se Iste dejavnosti v celoti ne izvajajo v okviru javne službe,
• da imajo izdelan finančno ovrednoten letni delovni program v
skladu s 14. členom tega pravilnika, za naslednje koledarsko
leto, iz katerega so razvidni posebni socialni programi In storitve,
redno delovanje organizacije (poslovanje In posebne aktivnosti)
In naložbe v osnovna sredstva organizacije ter njihovo
vzdrževanje,
• da so pravočasno posredovale poročila o Izvedbi programov,
če so prejela sredstva za preteklo koledarsko obdobje,

5. člen
Odhodki v finančnem načrtu se praviloma razdelijo:
• na znesek, do 2% za delovanje FIHO,
• preostali znesek se razdeli v razmerju 75% za Invalidske
organizacije in 25% za humanitarne organizacije, pri čemer se
za vsako skupino posebej predvidi 1% zneska kot nerazporejena rezervna sredstva,
• znesek za humanitarne organizacije se razdeli v razmerju 12,5%
za organizacije za samopomoč In 12,5 % za dobrodelne
organizacije,
• oblikovana sredstva za Invalidske In humanitarne organizacije
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• višino lastnih sredstev, sredstev državnega proračuna in lokalnih
skupnosti, donatorjev in drugih finančnih virov, ki se namenjajo
za izvajanje programov.

• da izvajanje posebnih socialnih programov in storitev ni pogojeno
s članstvom v invalidskih in humanitarnih organizacijah.
NAČELA ZA FINANCIRANJE

PREDNOSTI PRI IZBIRI PROGRAMOV

9. člen

11. člen

Za uporabo sredstev fundacije se upoštevajo naslednja načela:

Prednostno se upoštevajo programi tistih invalidskih in
humanitarnih organizacij:

• dosežen nivo socialnovarstvenih in drugih pravic, ki so
posameznikom glede na vrsto in stopnjo invalidnosti ter druge
okoliščine zagotovljene z zakoni in drugimi predpisi,
• vpliv invalidnosti (ne glede na vzrok) na socialni položaj
posameznika in njegove družine, katera se kaže v potrebah po
posameznih socialnih programih in storitvah,
• zagotavljanje posebnih socialnih programov in storitev
uporabnikom na območju celotne države prek razvidnih
nacionalnih programov in organizacijske strukture glede na
število in socialni položaj invalidov, bolnikov in drugih socialnih
skupin,
• zagotavljanje možnosti uporabnikom, da koristijo ustrezne
programe in storitve kot dopolnjevanje javnih služb,
• odpravljanje gibalnih in komunikacijskih ovir, katere onemogočajo
običajno socialno življenje posameznim skupinam invalidov in
bolnikov,
• posebna potreba po informativni dejavnosti,
• prilagojene kulturne, športne, rekreativne in druge interesne
dejavnosti,
• upravičenost naložb v osnovna sredstva invalidskih in
humanitarnih organizacij ter za njihovo vzdrževanje.

• ki so pridobile status delovanja v javnem interesu,
• če bi se z ukinitvijo programov in storitev bistveno poslabšala
socialna varnost uporabnikov,
• katerih programi se uspešno izvajajo že daljše časovno obdobje;
• ki zagotavljajo organizacijsko strukturo ali infrastrukturo, ki je
potrebna za izvajanje programov in storitev za območje
Slovenije;
• katerih programi so vključeni v mednarodno sodelovanje.
Pri naložbah v osnovna sredstva invalidskih in humanitarnih
organizacij ter njihovem vzdrževanju se prednostno upošteva:
• investicijsko vzdrževanje,
• oprema za izvajanje programov in storitev,
• naložbe v objekte za izvajanje posebnih socialnih programov.
POSTOPEK RAZPOREDITVE SREDSTEV
12. člen
Svet FIHO hkrati s sprejemom letnega finančnega načrta, z javnim
razpisom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, pozove
invalidske in humanitarne organizacije iz 8. člena tega pravilnika,
da zainteresirane organizacije kandidirajo za razporeditev
sredstev FIHO s finančno ovrednotenimi letnimi delovnimi
programi.

MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV
10. člen
Poleg načel iz 9. člena tega pravilnika se pri ocenjevanju finančno
ovrednotenih letnih delovnih programov upoštevajo programske
zasnove, ki zagotavljajo oziroma se opirajo na:

Invalidske in humanitarne organizacije, ki jih sestavljajo društva
povezana v zvezo, predložijo enotni finančno ovrednoten letni
delovni program.

• večjo socialno varnost in vključenost v običajno življenje preseganje socialnih in drugih ovir,
• programe socialne rehabilitacije,
• usposabljanje za življenje in delo,
• ohranjevanje zdravja,
• dodatno izobraževanje, prilagojeno specialnim potrebam
invalidov ali razvidni skupini socialno ogroženega prebivalstva,
• odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir v bivalnem in
delovnem okolju,
• prevoze s prilagojenimi prevoznimi sredstvi,
• zagotavljanje tehničnih pripomočkov,
• organiziranje bivanja v stanovanjskih skupinah in bivalnih
skupnostih za najtežje skupine invalidov in drugih ogroženih
socialnih skupin prebivalstva,
• zagotavljanje pomoči socialno ogroženim osebam,
• zagotavljanje informativne in založniške dejavnosti,
• organiziranje športnih, kulturnih in drugih interesnih dejavnosti,
• svetovanje in zagovorništvo,
• programe investicij v objekte in prostore, ki omogočajo izvedbo
dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij,
• ustrezne kadrovske, tehnične in prostorske pogoje za izvajanje
programov,
• število in dejanski socialni položaj invalidov, bolnikov ter njihovih
družinskih članov in drugih ogroženih socialnih skupin,
• organiziranost na državni ravni in število organizacijskih enot
na lokalni ravni,

13. člen
Svet FIHO določi vsebino javnega razpisa, ki obsega:
• višino finančnih sredstev po namenih iz 5. člena tega pravilnika,
• opredelitev pogojev, katere invalidske in humanitarne
organizacije se lahko prijavijo,
• navedbo zahtevane dokumentacije, ki sestavljajo vlogo,
• način prijave,
• rok za prijavo,
• datum odpiranja vlog,
• rok, v katerem bodo invalidske in humanitarne organizacije, ki
so se javile na razpis, prejele zapisnik o odpiranju vlog po 15.
členu tega pravilnika.
Rok za prijavo na razpis ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od
30 dni.
14. člen
Finančno ovrednoteni letni delovni program zajema enega ali več
namenskih programskih sklopov, za katerega se navedejo
številčni in vsebinski podatki ter priloge, in sicer:
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•
•
•

1. Za programe in storitve:
Invalidske in humanitarne organizacije razčlenijo svoje programe
in storitve tako, da so iz njih razvidni nameni in cilji, uporabniki
programov in storitev ter njihov obseg, kriteriji za opredelitev
upravičenosti, njihovi izvajalci, vsebina, aktivnosti oziroma naloge,
način njihovega izvjajanja, njihov časovni obseg oziroma trajanje,
finančna vrednost ter način ugotavljanja učinkovitosti in uspešnosti.

Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz tega pravilnika ali ne vsebujejo
dokumentacije, ki je navedena v javnem razpisu ali niso pravilno
označene, se izločijo in vrnejo organizaciji z obrazložitvijo.

2. Za delovanje:

16. člen
O ugovoru na zapisnik odloča nadzorni odbor FIHO. Odločitev
nadzornega odbora FIHO je dokončna.

Pri dejavnosti, invalidske in humanitarne organizacije prikažejo:
administrativno in drugo redno poslovanje, uporabo in sprotno
vzdrževanje opreme in prostorov, stroške dela, organizacijsko
delovanje, sodelovanje in povezovanje s sorodnimi organizacijami
in institucijami, načrtovanje novih potreb in raziskav, razvoj
poizkusnih dejavnosti, obveščanje članstva in javnosti.

17. člen
Če komisiji ugotovita, da je dokumentacija posameznega vlagatelja
popolna, pa določeni podatki niso jasni ali točni, zahtevata, da jo
vlagatelj dopolni. Rok za dopolnitev ne sme biti krajši kot 7 dni od
vročitve zahteve po dopolnitvi.

Pri tem posredujejo tudi podatke o prostorih in opremi, kadrih,
članstvu, društvih oz. organizacijskih enotah, ki delujejo v okviru
organizacije in prejetih sredstvih FIHO iz preteklega letnega
obdobja.

Če vlagatelj v določenem roku ne dopolni dokumentacije, se šteje,
da odstopa od vloge. Taka vloga se v postopku razporejanja
sredstev ne upošteva ter se jo vrne vlagetelju.

3. Za naložbe v osnovna sredstva ter njihovo
vzdrževanje:

18. člen
V postopku razporejanja sredstev FIHO lahko sodelujejo tudi
invalidske in humanitarne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje za
pridobitev sredstev po tem pravilniku, in sicer tako, da se vsaka
skupina organizacij (invalidske organizacije, organizacije za
samopomoč in dobrodelne organizacije) posebej medsebojno
usklajujejo po načelih solidarnosti in vzajemnosti v okviru
razpoložljivih sredstev. Svoje predloge ločeno posredujejo komisiji.

a. nakup opreme:
• predračun,
• tehnični opis s prospektom ali skico.
b. pripravljalna dela za naložbe v objekte In zemljišča:
• elaborat o socialni in ekonomski upravičenosti zaradi izdelave
tehnične in druge dokumentacije,

Medsebojno usklajevanje in posredovanje pisnih predlogov se
izvede najpozneje v 15 dneh po prejemu zapisnika iz 15. člena
tega pravilnika.

c. Investiranje v objekte In zemljišča:
• dokazila o urbanistični in gradbeni urejenosti oziroma lastništvo,
• strokovne ocene o utemeljenosti in možnostih za rekonstrukcijo,
adaptacijo oziroma dozidavo objekta,
• elaborat o socialni in ekonomski upravičenosti nakupa objekta
ali zemljišča.

19. člen
Komisiji proučita tiste vloge, ki so bile popolne in naknadno
dopolnjene po sklepu obeh komisij.

d. vzdrževanje objektov In opreme:
» opis investicijskega vzdrževanja objekta oziroma opreme,
• strokovna ocena o smotrnosti vzdrževalnih posegov.

Pri ocenjevanju socialnih programov komisiji zaprosita za
strokovno mnenje Socialno zbornico Slovenije ali druge ustrezne
inštitucije, pri čemer komisiji lahko preverjata dejavnost
posameznega vlagatelja na samem mestu izvajanja.

Vsak predlog za naložbe v osnovna sredstva ter njihovo
vzdrževanje mora vsebovati finančni prikaz stroškov, strukturo
finančnih virov in čas izvedbe, ki vključuje tudi možne faze
izvajanja.
•

Člani komisij morajo delati po načelih nepristranosti ter upoštevati
zakonska določila o varovanju poslovnih in osebnih podatkov ter
kodeks etičnih načel v socialnem varstvu.

Finančno ovrednotene letne delovne programe invalidske
organizacije posredujejo na obrazcu FIHO-1, humanitarne
organizacije pa na obrazcu FIHO-2. Obliko in vsebino obrazcev
določi svet FIHO.

20. člen
Komisiji pripravita predloga za razporeditev sredstev na
posamezne invalidske in humanitarne organizacije v skladu s
prejeto dokumentacijo in v okviru razpoložljivih sredstev. Pri tem
upoštevata usklajene predloge po 18. členu tega pravilnika.

15. člen
Komisiji FIHO za ocenjevanje in pripravo predlogov za
razporeditev sredstev invalidskih in humanitarnih organizacij (v
nadaljnjem besedilu: komisiji) vsaka zase odpreta pravočasno
prejete vloge za razporeditev sredstev in ugotovita, če so vloge
pripravljene v skladu s tem pravilnikom in vsebujejo zahtevano
dokumentacijo.

21. člen
Predloga za razporeditev sredstev vsebujeta:
• naziv organizacije,
• višino zaprošenih sredstev,
• predlog za dodelitev sredstev, posebej opredeljen za programe,
delovanje organizacij in naložbe v osnovna sredstva ter njihovo

O prejetih vlogah komisiji izdelata zapisnik in ga posredujeta vsem
organizacijam, ki so se prijavile na razpis. Zapisnik mora vsebovati:
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datum seje komisije,
seznam prejetih vlog,
seznam vlog, ki ne izpolnjujejo pogojev tega pravilnika,
seznam vlog z nepopolno dokumentacijo,
rok za ugovor.
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vzdrževanje.

25. člen
Svet FIHO na podlagi predloga komisij razporedi presežek
sredstev po zaključnem računu invalidskim in humanitarnim
organizacijam.

Komisiji podala svetu FIHO strokovno oblikovane in utemeljene
predloge za dodelitev sredstev. Svet FIHO sprejme sklep o
razporeditvi sredstev na posamezne invalidske in humanitarne
organizacije najkasneje do 31. decembra za naslednje koledarsko
leto. Sklep o razporeditvi sredstev uporabnikom je dokončen in
ga prejmejo vse invalidske in humanitarne organizacije, katerih
vloge so bile obravnavane.

26. člen
Organizacije so dolžne uporabljati pridobljena sredstva namensko
in smotrno v skladu s sprejetim letnim finančno ovrednotenim
delovnim programom.

22. člen

Organizacije, ki so pridobile finančna sredstva za določen namen,
ne smejo teh sredstev uporabiti za drug namen brez poprejšnjega
soglasja sveta FIHO.

V primeru, da svet FIHO ne sprejme dokončnega sklepa o
razporeditvi sredstev na posamezne invalidske in humanitarne
organizacije, se organizacijam, ki so prejemala sredstva v
preteklem letu, mesečne akontacije v naslednjem letu začasno
izplačujejo v višini dvanajstine zneska, ki je bil odobren v preteklem
letu za programe in delovanje, dokler se z novim sklepom ne
odobri drugače.

27. člen
Znesek, ki je posamezni organizaciji odobren z letno razporeditvijo,
se ji izplačuje v mesečnih akontacijah do 10. dne v mesecu za
pretekli mesec.

23. člen
Poročilo o finančno realiziranih letnih delovnih programih morajo
organizacije dostaviti najpozneje do konca februarja za preteklo
leto na predpisanih obrazcih, ki ju določi svet.

KONČNA DOLOČBA
28. člen

Neporabljena sredstva za delovanje in izvajanje socialnih
programov ter naložb v investicije, uporabniki prikažejo v svojih
poročilih ter jih porabijo prioritetno v naslednjem letu, kar morajo
posebej prikazati kot že zagotovljene vire za financiranje
programov v načrtu za prihodnje leto.

Ta pravilnik je sprejet z večino glasov vseh članov sveta FIHO in
stopi v veljavo, ko da k njemu soglasje Državni zbor Republike
Slovenije.

24. člen
Če organizacije, ki so pridobile sredstva, ne pošljejo poročil v
skladu s prejšnjim členom, jih mora strokovna služba pozvati, da
to nemudoma storijo. Rok za dostavo poročil je 8 dni. Če te
organizacije kljub pozivu v roku ne dostavijo poročil, se jim ukine
izplačevanje odobrenih sredstev za tekoče koledarsko leto.

9. november 1998

Številka: 100/9-5-1/98
Ljubljana, 7. oktober 1998
Predsednik sveta FIHO
Janko KUŠAR
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