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Vlada Republike Slovenije je dne 4. junija 1999
predložila v obravnavo predlog zakona o davku na
promet nepremičnin - hitri postopek - EPA 840 - II.
Dne 2. decembra 1998 je Vlada predložila Državnemu
zboru v obravnavo predlog zakona o davku na promet
nepremičnin - prva obravnava - EPA 648 ki je bil
sprejet v prvi obravnavi na 12. seji Državnega zbora.
Ker je Vlada za navedeni zakonodajni postopek
predlagala umik in poslala v obravnavo predlog
zakona o davku na promet nepremičnin - hitri
postopek - EPA 840 - II, je predsednik Državnega zbora
na podlagi četrtega odstavka 174. člena poslovnika
Državnega zbora zadržal dodelitev predloga zakona,
dokler ne bo o predlogu umika prvovloženega zakona
odločil Državni zbor.

Vlada Republike Slovenije je na 112. seji dne 3/6-1999 določila
besedilo:

Republike Slovenije zato meni, da je predlog za obravnavo
predloga zakona po hitrem postopku utemeljen z izrednimi
potrebami države in javnim interesom na tem področju.

- PREDLOGA ZAKONA O DAVKU NA PROMET
NEPREMIČNIN,

Vlada Republike Slovenije umika iz zakonodajnega postopka
predlog zakona o davku na promet nepremičnin - prva
obravnava, ki ga je poslala z dopisom, št. 421-08/98-1 (Z1)
dne 2/12-1998.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.
S 1. julijem 1999 se bo v Republiki Sloveniji pričel uporabljati
zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98).
Z navedenim zakonom je urejeno tudi obdavčevanje prvega
prenosa lastninske pravice na novozgrajenih objektih, ki je po
veljavni ureditvi obdavčeno z davkom na promet nepremičnin
(Uradni list RS, št. 47/90). Da ne bo prišlo do dvojnega
obdavčevanja navedenih transakcij je potrebno spremeniti
veljavno zakonodajo na tem področju. Prav tako je potrebno
osebam, ki so zavezanci za DDV omogočiti, da imajo transakcije
z nepremičninami enak status kot druge vrste transakcij. Vlada
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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
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:
- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za finance,
- Marija FERLEŽ, državna podsekretarka v Ministrstvu za
finance.
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V LADA
REPUBLIKE SLOVENIJE

PREDLOG
3.6.1999
HITRI POSTOPEK

ZAKON O DAVKU NA PROMET NEPREMIČNIN

UVOD
1. OCENA STANJA
a)
V Republiki Sloveniji je obdavčevanje prometa z nepremičninami urejeno z:
- zakonom o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/90) in
- zakonom o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92, 9/92- popr., 12/93-odločba US,
71/93, 16/96, 57/97, 3/98 in 35/98).
Z zakonom o davku na promet nepremičnin je obdavčen vsak odplačen prenos lastninske pravice
(prodaja) na nepremičnini in odplačen prenos pravice uporabe nepremičnin v javni lastnini. Davčni
zavezanec je prodajalec nepremičnine, pri zamenjavi pa udeleženec, ki daje v zamenjavo več
vredno nepremičnino. Po zakonu lahko prevzame obveznost plačila prometnega davka tudi
kupec.
Stopnja davka je predpisana v višini 2%.
Storitve, ki se nanašajo na gradnjo, rekonstrukcijo, adaptacijo in popravila ter sprotno
investicijsko vzdrževanje nepremičnin, so po zakonu o prometnem davku obdavčene s 3 %
davkom, če od gradbenih storitev ni bil plačan davek od prometa nepremičnin.
b)
V zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98- v nadaljnjem besedilu: ZDDV)
je v 4. točki drugega odstavka 4. člena določeno, da se izročitev novozgrajenih objektov ter
prenos stvarnih pravic in deležev na nepremičninah, ki dajejo imetniku lastninsko pravico na
nepremičnini ali delu nepremičnine, šteje za promet blaga v smislu ZDDV. V 2. točki 27. člena pa
je določena oprostitev davka na dodano vrednost od prometa nepremičnin, razen prvega prenosa
lastninske pravice oziroma pravice razpolaganja na novozgrajenih objektih. Izhajajoč iz navedenih
določil ZDDV je vsaka prodaja nepremičnin razen prve prodaje nove nepremičnine, v nadaljnjem
prometu izkjučena iz sistema DDV. Izključitev iz obsega DDV pa pomeni, da prihaja do distorzije
v samem sistemu DDV.
V skladu z osnovnim konceptom davka na dodano vrednost pa je v načelu potrebno zagotoviti
ureditev, po kateri naj bi bile nabave in prodaje vsega blaga in storitev, ki jih opravljajo
ekonomski subjekti, v sistemu DDV, s čimer se doseže ekonomska nevtralnost DDV; vsakršna
oprostitev znotraj kroga zavezancev pa vodi k nabiranju davka. Zato je s smernico EU dana
možnost, da se uvede opcijska obdavčitev transakcij z nepremičninami z DDV.

poročevalec, št. 43
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Večina držav članic EU ima poieg DDV uvedene druge vrste transakcijskih davkov na
nepremičnine. V nadaljevanju je podan pregled obdavčitve prometa nepremičnin v nekaterih
državah EU, in sicer:

1.
Danska
davčna osnova:
davčna stopnja:

2.
Nemčija
davčna osnova:
oprostitve:

davčna stopnja:

3.
Grčija
davčna osnova:
oprostitve:
davčna stopnja:

4.
Francija
davčna osnova:
davčna stopnja:

5.
Italija
davčna osnova:
davčna stopnja:

6.
Luxemburg
davčna osnova:
davčna stopnia:

7.
Nizozemska
davčna osnova:
oprostitve:
davčna stopnia:
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prodajna cena ali ocenjena vrednost
1.2% davčne osnove

prodajna cena ali ocenjena vrednost
različne oprostitve, ki zajemajo prenos nepremičnin, kjer vrednost
ne presega 5.000 DEM, prenos nepremičnin med zakonci in
podobno
3.5% davčne osnove

prodajna cena
različne oprostitve iz naslova razlastitev, prenos nepremičnin v lasti
države, oseb javnega prava, občin ali cerkve
9% na vrednost do 4.000.000 DR ter 11% na vrednost, ki presega
4.000.000 DR. Obstaja možnost 2% ali 3% povečanja davčnih
stopenj.

prodajna cena ali ocenjena vrednost
- običajni davčni stopnji 15.40% in 13.40%
- druge stopnje 6.40%, 4.20%, 3.60% in 0.60%
- možnost povečanja stopenj za 1.2%-1.6%

ocenjena vrednost
4% davčne osnove

ocenjena vrednost
- splošna stopnja 6%
- znižana stopnja 1.2%

prodajna cena ali ocenjena vrednost
oprostitve iz naslova razlastitve
- splošna stopnja 6%
- prodaja kmetijskih zemljišč 1%
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8.
Portugalska
davčna osnova:
oprostitve:

davčna stopnja:

prodajna cena
prenos nepremičnin na diplomatska in konzularna predstavništva,
prenos nepremičnin v lasti države, regij in občin, prenos
nepremičnin oseb javnega prava, cerkve in dobrodelnih institucij
- standardna stopnja 10% za stavbna zemljišča in mestne stavbe
ter 8% za ostale primere
- znižana stopnja 4% za industrijska zemljišča, namenjena
gospodarskemu razvoju

Vir lnventory of taxes levied in the Member States of the European Union, 16 th editon (1996)

2. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
V zakonu o davku na dodano vrednost, ki se bo začel uporabljati 1. julija 1999, bodo novozgrajeni
objekti (razen stanovanjskih) obdavčeni z 19 % stopnjo, stanovanjski objekti pa z 8% stopnjo,
medtem, ko je za nadaljni promet nepremičnin predvidena oprostitev davka na dodano vrednost.
Glede na to, da so navedeni objekti po sedanjem sistemu obdavčeni po zakonu o davku na
promet nepremičnin, je potrebno iz obdavčitve po tem zakonu izvzeti nepremičnine, ki bodo
obdavčene z davkom na dodano vrednost.
Vlada predlaga sprejem novega zakona o davku na promet nepremičnin tudi zaradi večje
preglednosti zakonodaje na tem področju. Z zakonom o obrestni meri zamudnih obresti (Uradni
list RS, št 14/92) je prenehal veljati 13. člen zakona, ki je določal plačevanje zamudnih obresti,
če zavezanec ni plačal davka v predpisanem roku. Nadalje so z uveljavitvijo zakona o davčnem
postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97 in 82/98) prenehale veljati vse postopkovne določbe
zakona o davku na promet nepremičnin (tretji odstavek 4. člena, 9., 10., 12., 14.,15., 16., 17., 18.,
19., 20., 21., 22., 23. in 24. člen).

3. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Predlog zakona o davku na promet nepremičnin je zasnovan tako, da vsebuje temeljne določbe
o predmetu obdavčevanja, davčnemu zavezancu, davčni osnovi, davčni stopnji, davčnih
oprostitvah in nastanku davčne obveznosti. Postopek odmere davka ter plačila davka pa je
prepuščen zakonoma, ki urejata davčni postopek ter davčno službo.
Po zakonu bo še nadalje obdavčen vsak odplačni prenos lastninske pravice na nepremičninah,
razen prenos tistih nepremičnin, za katere zakon izrecno določa, da se davek ne plačuje.
V predlogu zakona je opredeljeno, da bo zavezanec za davek od prometa nepremičnin prodajalec
nepremičnine, pri zamenjavi nepremičnine pa vsak udeleženec za vrednost nepremičnine, ki jo
odtuji.

poročevalec, št. 43
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Davčna osnova je prodajna cena oziroma vrednost nepremičnine.
Stopnja davka je proporcionalna in določena v višini 2 %.
Predloženi zakon o davku na promet nepremičnin bo nadomestil sedanji zakon o davku na
promet nepremičnin.

4. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC
Ocenjeno je, da bo z davkom
milijonov tolarjev.

na promet nepremičnin zagotovljen

letni priliv okoli

4.700

BESEDILO ČLENOV:

1. člen
S tem zakonom se uvaja obveznost plačevanja davka na promet nepremičnin (v nadaljnjem
besedilu: davek) na območju Republike Slovenije.
2. Člen
Prihodki od davka pripadajo proračunu občine, kjer nepremičnina leži.
3. člen
Davek se plačuje od prometa nepremičnin.
I
Promet nepremičnin po tem zakonu je vsak odplačni prenos lastninske pravice na nepremičnini
(v nadaljnjem besedilu: prenos nepremičnin).
Za prenos nepremičnin po tem zakonu se šteje tudi zamenjava ene nepremičnine za drugo
nepremičnino.
4. člen
Za prenos nepremičnin po tem zakonu se ne šteje prvi prenos lastninske pravice na
novozgrajenih objektih, od katerih je bil plačan DDV.
Če ima kupec, ki pridobi novozgrajeni objekt, pravico do delnega odbitka vstopnega davka na
dodano vrednost, so v nadaljnjem prometu te nepremičnine obdavčene po tem zakonu v delu,
v katerem kupec ni imel pravice do odbitka vstopnega davka na dodano vrednost, v delu, v
katerem je imel pravico do odbitka davka na dodano vrednost, pa se ta del obdavči z davkom
na dodano vrednost.
Če kupec, ki pridobi novozgrajeni objekt, nima pravice do odbitka vstopnega davka na dodano
vrednost, se v nadaljnjem prometu ta nepremičnina obdavči po tem zakonu.
Če ima kupec, ki pridobi novozgrajeni objekt, pravico do odbitka davka na dodano vrednost, se
v nadaljnjem prometu ta nepremičnina obdavči z davkom na dodano vrednost.

14. junij 1999
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5. člen
Zavezanec za davek (v nadaljnjem besedilu: davčni zavezanec) je prodajalec nepremičnine.
Pri zamenjavi nepremičnine je davčni zavezanec vsak udeleženec v zamenjavi za vrednost
nepremičnine, ki jo odtuji.
Pri prodaji idealnih deležev nepremičnine je davčni zavezanec vsak prodajalec posebej.
6. člen
Osnova za davek (v nadaljnjem besedilu: davčna osnova) je prodajna cena nepremičnine.
Davčna osnova je vse, kar predstavlja plačilo (v denarju, v stvareh, v storitvah, v prevzetih
dolgovih bivšega lastnika in podobno), ki ga je ali ga bo prodajalec prejel od kupca za opravljen
promet nepremičnine.
7. člen
Davek se plačuje po stopnji 2% od davčne osnove.
Davek odmeri davčni organ po predpisih, ki so veljali na dan nastanka davčne obveznosti.

8. člen
Davka se ne plačuje od:
prenosa nepremičnin na diplomatska in konzularna predstavništva,
akreditirana v Sloveniji, Če velja vzajemnost in na druge mednarodne
organizacije, če to določajo mednarodne pogodbe, ki veljajo za Slovenijo;
prenosa nepremičnin iz naslova razlastitev ali drugih zakonskih ukrepov oziroma
na podlagi prodajne pogodbe, ki je bila sklenjena namesto razlastitve;
prenosa kmetijskih zemljišč v zvezi z agrarnimi operacijami v skladu z zakonom
o kmetijskih zemljiščih;
prenosa nepremičnin v postopkih prisilne izterjave obveznih dajatev v skladu z
zakoni.
9. člen
Davčna obveznost nastane takrat, ko je sklenjena pogodba, na podlagi katere se odtuji
nepremičnina.
Izjemoma, če je za prenos nepremičnine potrebno dovoljenje državnega organa ali kakšen drug
pravni akt, nastane davčna obveznost takrat, ko je zavezancu sporočeno dovoljenje oziroma ko
postane pravni akt pravnomočen, čeprav je bila pogodba sklenjena prej.
10. člen
Glede vseh vprašanj postopka in pristojnosti davčnega organa, ki niso urejena s tem zakonom,
se uporabljajo določbe zakona, ki ureja davčni postopek in določbe zakona, ki ureja davčno
službo.

poročevalec, št. 43
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11. člen
Davek od prometa nepremičnin se plača tudi od prvega prenosa lastninske pravice na
novozgrajenih objektih oziroma njihovih delih, ki so bili zgrajeni oziroma dokončani do 30.
junija 1999, niso pa še bili izročeni, če prodajalec pridobi pisno soglasje kupca.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona, preneha veljati zakon o davku na promet nepremičnin (Uradni
list RS, št. 47/90).
13. člen
Ta zakon začne veljati 1. julija 1999.

OBRAZLOŽITEV:

Predlog zakona o davku na promet nepremičnin bo nadomestil sedanji zakon o davku na promet
nepremičnin, ki je bil uveljavljen 1. januarja 1991.
Zakon v bistvu povzema rešitve iz sedanje ureditve s tem, da so dodane nove določbe glede
izključitve iz obdavčitve po tem zakonu tistih nepremičnin, ki se bodo obdavčevale po zakonu o
davku na dodano vrednost. S 4. členom je omogočeno, da se transakcije z nepremičninami med
osebami, ki so zavezanci za davek na dodano vrednost, ne obdavčijo po tem zakonu temveč po
zakonu o davku na dodano vrednost, kar pomeni, da je ta promet ekonomsko nevtralen za
davčne zavezance.
Tudi glede stopnje je predlagano, da ostane v enaki višini kot po sedanjem zakonu, to je 2%.
Glede postopkovnih določb in pristojnosti davčnega organa (rok za vložitev davčne napovedi,
postopek v primeru nepravočasno vložene davčne napovedi, krajevna pristojnost za odmero
davka, rok za izdajo odmeme odločbe, rok za plačilo odmerjenega davka, pravna sredstva,
postopek prisilne izteijave itd.) pa zakon napotuje na uporabo zakona o davčnem postopku ter
zakona o davčni službi.
V 11. členu predloga zakona pa je nadalje omogočeno kupcem nepremičnin, ki so bile že
dokončane pred 1. julijem 1999, da se odločijo ali bodo plačali davek od prometa nepremičnin
ali davek na dodano vrednost. Kupec, ki je davčni zavezanec, bo soglašal, da mu prodajalec
obračuna DDV, glede na to, da ga bo lahko odbil kot vstopni davek; kupec-fizična oseba pa se
bo predvidoma odločil za davek od prometa nepremičnin. Ta določba je smiselna glede na to,
da so bili ti objekti že dokončani pred uvedbo davka na dodano vrednost.
Predlagani zakon bo nadomestil sedanji zakon o davku na promet nepremičnin in bo začel veljati
1. julija 1999.

14. junij 1999
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Predlog zakona o

PREPREČEVANJU

KONKURENCE

OMEJEVANJA

(ZPOmk)

- EPA 838 - II - hitri postopek

Vlada Republike Slovenije je na 112. seji dne 3/6-1999 določila
besedilo:

tega je po mnenju vlade smotrno sprejeti ZPOK v svežnju t.i.
evropske zakonodaje po hitrem postopku. Tudi v okviru
Partnerstva za pristop je ureditev konkurenčnopravnega
področja označena kot prednostna naloga. Nesprejem zakona
bi po nepotrebnem slabšal pogajalski položaj Slovenije.

- PREDLOGA ZAKONA O PREPREČEVANJU OMEJEVANJA
KONKURENCE,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.

Drugi razlog, ki utemeljuje sprejem ZPOK po hitrem postopku,
je dejstvo, da trenutno v Sloveniji združevanje podjetij (razen
prevzemov) s stališča varstva konkurence ni primerno
urejeno. Zakon o varstvu konkurence (Uradni list RS, št. 18/
1993) obravnava združitve samo v 12. členu, nima po nobenih
procesnih določb. Pravila zakona o splošnem upravnem
postopku, ki se uporabljajo subsidiarno, pa ravno pri presoji
združitev gospodarskih družb niso najustreznejša. Predvsem
je treba poudariti, da je predlagana ureditev v predlogu ZPOK
za podjetja ustreznejša od dosedanje, ker natančno določa
njihove pravice in obveznosti v postopkih presoje združitev
pred Uradom za varstvo konkurence. Praksa je pokazala, da
ob trenutni ureditvi podjetja mnogokrat ne vedo natančno,
kdaj je podana t.i. notifikacijska obveznost, kar ima lahko
zanje tudi negativne posledice. Glede na dejstvo, da se je
proces združevanja gospodarskih subjektov v Sloveniji v
zadnjem času pospešil, bi bilo po mnenju vlade smotrno zaradi
večje pravne varnosti in da bi se izognili nepotrebnim zapletom,
s tem pa tudi stroškom vpletenih strank, čim prej obravnavati
in sprejeti ZPOK.

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence obravnava po hitrem postopku.
Sprejem zakona po hitrem postopku zahtevajo izredne potrebe
države.
Slovenija se s je pridružitvenim sporazumom zavezala, da bo
postopoma zagotovila združljivost svoje zakonodaje z
zakonodajo Evropske skupnosti. Predhodna usklajenost
zakonodaje kot tudi vzpostavitev ustreznih strokovnih in
neodvisnih institucij je eno najpomembnejših meril, ki jih
Skupnost upošteva pri presoji kandidatk za polnopravno
članstvo v Skupnosti. Ravno varstvo konkurence je eno izmed
tistih področij, ki mu daje Skupnost največji poudarek.
Po mnenju Evropske komisije je treba poleg uskladitve
materialnopravne zakonodaje zagotoviti tudi učinkovitost, s
tem pa tudi funkcionalno neodvisnost pri delu Urada za varstvo
konkurence (ocena Komisije v Agendi 2000, Poročilo Komisije
o napredku RS pri vključevanju v Evropsko unijo). Trenutno je
Urad RS za varstvo konkurence organiziran kot organ v
sestavi Ministrstva za ekonomske odnose In razvoj, zaradi
načrtovanih sprememb v organizaciji državne uprave pa bo
potrebno dokončni status Urada za varstvo konkurence,
opredeliti z drugim zakonom. Opozoriti je treba, da je drugim
pridruženim članicam, kandidatkam za vstop v Skupnost v
prvem krogu, že uspelo uskladiti njihovo protimonopolno
zakonodajo z zahtevami Skupnosti. Če Slovenija ne bo dohitela
drugih kandidatk na tem področju, bi lahko to negativno vplivalo
na položaj Slovenije v procesu pridruževanja Skupnosti. Zaradi
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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
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:
- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in razvoj,
- Anton GRABELJŠEK, državni sekretar v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj,
- Andrej PLAHUTNIK, direktor urada Republike Slovenije za
varstvo konkurence.
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I. UVOD

3. Ocena finančnih sredstev iz državnega proračuna
in druge posledice, ki jih bo imel sprejem zakona

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona

Za izvajanje zakona o preprečevanju omejevanja konkurence ne
bo treba zagotoviti nobenih dodatnih sredstev iz državnega
proračuna.

Zakon o varstvu konkurence (Uradni list RS, št. 18/1993; v
nadaljevanju ZVK) je začel veljati 24. aprila 1993 in na njegovi
podlagi je bil leta 1994 ustanovljen Urad RS varstvo konkurence
kot pristojen organ za opravljanje z zakonom določenih nalog pri
varstvu konkurence. Zakon o varstvu konkurence je nastajal in
bil sprejet v času, ko slovenska praksa še ni mogla ponuditi
podlage za oblikovanje zakona, zato so se avtorji naslonili na
primerljivo zakonodajo tujih držav, zlasti nemško in avstrijsko.
Posledica tega je, da pravne rešitve v veljavnem zakonu povsod
niso najbolj ustrezne. Zlasti se kažejo v pomanjkanju podrobnejših
procesnih določb, ki bi Uradu RS za varstvo konkurence pri
vodenju postopkov zagotovile ustrezna pooblastila.

II. BESEDILO ČLENOV
I. DEL
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet zakona)

Poleg tega je Republika Slovenija medtem podpisala Evropski
sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in
Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo
v okviru Evropske unije, na drugi strani (v nadaljevanju: Evropski
sporazum). Državni zbor je Evropski sporazum ratificiral 14. 7.
1997 (Uradni list RS, št. 44/97), ratificiralo pa ga je tudi vseh 15
držav članic ES in Evropski parlament. 1. februarja 1999 je tako
formalno začel veljati. Slovenija se je z Evropskim sporazumom
zavezala, da bo zagotovila postopno združljivost svoje
zakonodaje z zakonodajo Skupnosti (70. člen Evropskega
sporazuma).

Ta zakon ureja prepovedane omejitve konkurence, varstvo in
ukrepe, če do takih omejitev pride, organe, ki skrbijo za varstvo
konkurence, njihove pristojnosti in postopek državnih organov in
strank v zvezi z omejitvami konkurence.
2. člen
(Uporaba zakona)
(1) Ta zakon velja za pravne in fizične osebe, ki opravljajo
gospodarsko dejavnost, ne glede na njihovo pravno obliko in
lastninsko pripadnost (v nadaljevanju; podjetja).
(2) Kot podjetja v smislu prvega odstavka se štejejo tudi
podjetniška združenja, ki neposredno ne opravljajo gospodarske
dejavnosti, vendar vplivajo ali lahko vplivajo na ravnanje podjetij
na trgu.
(3) Kot gospodarska dejavnost se šteje vsaka dejavnost, ki se
opravlja proti plačilu na trgu.
(4) Ta zakon se uporablja tudi za javna podjetja in druge pravne
osebe javnega prava, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, če
zanje ni z zakonom drugače določeno.
(5) Kot odvisna podjetja v smislu tega zakona se štejejo podjetja,
v katerih imajo druga podjetja neposredno ali posredno:
- več kot polovico kapitalskih ali poslovnih deležev ali
- več kot polovico glasovalnih pravic ali
pravico imenovati več kot polovico članov nadzornega sveta,
upravnega odbora ali teles, ki v skladu z zakonom
predstavljajo podjetje, ali
- pravico upravljati posle podjetja.
(6) Kot gospodujoča podjetja v smislu tega zakona se štejejo
podjetja, ki imajo v drugih podjetjih deleže ali vpliv iz petega
odstavka.

Oba vzroka, torej praksa, ki je pokazala na določene
pomanjkljivosti zakona, in zahteve, ki izhajajo iz prilagajanja
slovenske zakonodaje evropski, terjata številne spremembe
sedanje ureditve. Ker tako obširnih sprememb ne bi bilo mogoče
zagotoviti v zakonodajnotehnični obliki novele zakona, je vlada
pripravila predlog zakona.
2. Cilji in načela zakona
Cilj zakona je na sistemsko zaokrožen način urediti omejevanje
konkurence ob upoštevanju prava Evropske skupnosti. Predlog
zakona izključuje nekatera področja, ki so urejena v veljavnem
ZVK, in sicer; nelojalno konkurenco, nedovoljeno špekulacijo,
dampinški in subvencionirani uvoz. Na novo ureja omejevanje
konkurence z oblastnimi akti in dejanji. Z uveljavitvijo novega
zakona bodo torej ostale v veljavi določbe, ki urejajo omenjena
področja, razen poglavja, ki ureja nedovoljeno špekulacijo (ne bo
več zakonsko urejena), in bodo predmet poznejšega zakonskega
urejanja. Koncept razdelitev v več zakonskih področij bo omogočil
postopnejše prilagajanje pravu ES, pri čemer je mogoče upoštevati
tudi aktualnost posameznih delov konkurenčnega oziroma tržnega
prava. Za tako razdelitev obstajajo tudi nekateri vsebinski razlogi.
Mogoč je drugačen zakonodajnotehnični pristop (generalna
klavzula), gre za drugačno naravo dejanj, predvsem pa je varstvo
pri omejevanju konkurence izpeljano drugače kot pri zgoraj
navedenih področjih.
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3. člen
(Sporazumi, sklepi in usklajena ravnanja)
Če ni izrecno drugače določeno ali če ne izhaja kaj drugega iz
smisla določb tega zakona, velja to, kar je določeno za sporazume
med podjetji, tudi za sklepe podjetniških združenj in usklajena
ravnanja.
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4. člen
(Urad za varstvo konkurence)

- podelitev teritorialne zaščite udeleženim podjetjem ali tretjim
osebam.
7. člen
(Posamične izjeme)

Za opravljanje nalog po tem zakonu se ustanovi Urad za varstvo
konkurence (v nadaljnjem besedilu: Urad).

(1) Na zahtevo enega ali več udeleženih podjetij lahko Urad odloči,
da je sporazum v skladu s tretjim odstavkom 5. člena in zato ni
prepovedan in ničen (posamična izjema).
(2) V odločbi iz prvega odstavka Urad določi začetek učinkovanja
izjeme, trajanje in pogoje za posamično izjemo ter morebitne
obveznosti podjetij.
(3) Če tudi po poteku roka, ki ga je določila odločba, obstajajo
razlogi iz tretjega odstavka 5. člena, lahko Urad na prošnjo podjetja
podaljša veljavnost izjeme. Pri tem lahko določi enake ali drugačne
pogoje, obveznosti in rok kot v prejšnji odločbi.

II. DEL
OMEJEVANJE KONKURENCE S SPORAZUMI
5. člen
(Prepoved omejevalnih sporazumov)
(1) Prepovedani in nični so sporazumi med podjetji o pogojih
poslovanja na trgu, katerih cilj ali učinek je preprečevati, ovirati ali
izkrivljati konkurenco v Republiki Sloveniji.
(2) Zlasti je prepovedano:
neposredno ali posredno določati nakupne ali prodajne cene
ali druge poslovne pogoje;
omejevati ali nadzirati proizvodnjo, prodajo, tehnični razvoj ali
naložbe;
- določati v razmerjih z drugimi sopogodbeniki neenake pogoje
za enakovrstne izpolnitve, če je s tem sopogodbenik
postavljen v konkurenčno slabši položaj;
pogojevati sklenitev pogodbe s tem, da sopogodbeniki
sprejmejo še dodatne izpolnitve, ki po svoji naravi ali po
trgovinskih običajih nimajo zveze s predmetom te pogodbe;
razdeliti trg ali vire nabave med udeleženci.
(3) Prvi odstavek se ne uporablja za sporazume, če prispevajo k
izboljšanju proizvodnje ali razdelitve dobrin ali če pospešujejo
tehnični in gospodarski razvoj, pri tem pa zagotavljajo
uporabnikom pravičen delež doseženih koristi. Vendar ti
sporazumi, sklepi ali usklajena ravnanja ne smejo:
nalagati udeleženim podjetjem omejitev, ki niso nujne za
doseganje navedenih ciljev, in
dajati udeleženim podjetjem možnosti, da bi izključila
pomemben del konkurence glede predmetov pogodbe.

8. člen
(Negativni izvid)
Na zahtevo podjetja, več podjetij ali združenja podjetij lahko Urad
potrdi, da glede na dejstva, ki jih pozna, v zvezi z določenim
sporazumom ni bil kršen prvi odstavek 5. člena (negativni izvid).
9. člen
(Skupinske izjeme)
(1)Vlada z uredbo določi, katere skupine sporazumov iz prvega
odstavka 5. člena ustrezajo pogojem iz tretjega odstavka 5. člena.
(2) Uredba iz prejšnjega odstavka mora določiti skupine
sporazumov, za katere se uporablja, in zlasti določiti:
omejitve ali pogodbena določila, ki jih sporazum lahko ali jih
ne sme vsebovati;
pogodbena določila, ki jih sporazum mora vsebovati;
- druge pogoje, ki morajo biti izpolnjeni.
(3) Uredba ureja zlasti naslednje skupine pogodb:
licenčne pogodbe;
- pogodbe o uporabi drugih pravic industrijske lastnine;
pogodbe o prenosu znanja in izkušenj (know-how);
druge pogodbe o prenosu tehnologije;
pogodbe o razvoju in raziskovanju;
pogodbe o specializaciji;
- pogodbe o distribuciji;
franšizne pogodbe;
pogodbe o izključni pravici do nabave;
pogodbe o skupnih vlaganjih.
(4) Pogodb, ki ustrezajo pogojem, ki so opredeljeni v uredbi o
skupinskih izjemah, ni treba priglasiti zaradi pridobitve odločbe o
posamični izjemi.
(5) Če so učinki posameznega sporazuma nezdružljivi z določili
tretjega odstavka 5. člena, lahko Urad po postopku iz VI. dela
tega zakona odpravi ugodnost skupinskega izvzetja.

6. člen
(Omejitve majhnega pomena)
(1) Prvi odstavek 5. člena se ne uporablja za sporazume majhnega
pomena.
(2) Kot sporazumi iz prejšnjega odstavka se štejejo sporazumi
med podjetji, katerih skupni tržni delež upoštevnega proizvoda ali
storitve v Republiki Sloveniji skupaj s proizvodi ali storitvami
odvisnih in gospodujočih podjetij ne presega 5 %, če gre za
podjetja, ki delujejo na isti stopnji proizvodnje ali trgovine
(»horizontalni sporazumi«), oziroma 10 %, če gre za podjetja, ki
delujejo na različnih stopnjah proizvodnje ali trgovine (»vertikalni
sporazumi«). Pri mešanih horizontalno - vertikalnih sporazumih
ali tedaj, ko je težko opredeliti, ali gre za horizontalni ali vertikalni
sporazum, je upoštevni prag 5 %.
(3) Prvi odstavek velja tudi, če se tržni delež podjetij poveča v
zadnjih dveh poslovnih letih največ za deset odstotkov.
(4) Ne gre za sporazume majhnega pomena, če je konkurenca
pogodbenega proizvoda omejena zaradi okoliščin na trgu, zlasti
zaradi enakih ali podobnih sporazumov drugih podjetij.
(5) Tudi če skupni tržni delež upoštevnega proizvoda ali storitve
skupaj s proizvodi ali storitvami odvisnih in gospodujočih podjetij
ne presega odstotkov, določenih v drugem odstavku tega člena,
prvi odstavek tega člena ne velja za:

III. DEL
ZLORABA PREVLADUJOČEGA POLOŽAJA
10. člen
(Prepoved zlorabe prevladujočega položaja)
(1) Prepovedana je zloraba prevladujočega položaja na trgu.
(2) S prevladujočim položajem podjetja na trgu je mišljen položaj,
ko podjetje glede določenega blaga ali določene storitve nima
konkurentov ali ima na trgu le nepomembno konkurenco ali ima v
primerjavi s konkurenti občutno boljši položaj glede na tržni delež,
možnosti za financiranje, možnosti za nakup in prodajo ali glede
na dejstva, ki druga podjetja ovirajo pri vstopu na trg.

a) horizontalne sporazume, katerih cilj je:
- določanje cen ali omejitev proizvodnje ali prodaje ali
- razdelitev trga ali virov nabave;
b) vertikalne sporazume, katerih cilj je:
- določanje drobnoprodajnih cen ali
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pridobljenih deležev, ki so vplivale ali bi lahko vplivale na
konkurenčno vedenje podjetja na trgu;
ko poslovne deleže pridobijo investicijske družbe za
upravljanje, če pridobljene pravice uveljavljajo zaradi ohranitve
celotne vrednosti naložb in ne vplivajo na konkurenčno vedenje
podjetja.

(3) Šteje se, da ima podjetje prevladujoč položaj na trgu, če je
njegov delež prodaje ali nakupa blaga ali storitve v Republiki
Sloveniji večji od 40 odstotkov.
(4) Dvoje ali več podjetij ima prevladujoč položaj na trgu, če med
njimi ni pomembnejše konkurence in je njihov skupni delež prodaje
ali nakupa blaga ali storitve v Republiki Sloveniji večji od 60
odstotkov.
(5) Zlorabo prevladujočega položaja pomenijo zlasti naslednji
primeri:
posredno ali neposredno pogojevanje nepoštenih prodajnih
ali nakupnih cen ali drugih nepoštenih pogojev;
neupravičeno zviševanje ali zniževanje cen;
omejevanje proizvodnje, trgov ali tehničnega napredka;
uporaba neenakih pogojev za primerljive posle z drugimi
poslovnimi partnerji, kar te partnerje postavlja ali sili v
konkurenčno slabši položaj;
pogojevanje sklepanja pogodb s sprejemom dodatnih
obveznosti, ki po svoji naravi in glede na trgovinske običaje
niso povezane z vsebino teh pogodb.
(6) Podjetje lahko zahteva od Urada, naj mu izda negativni izvid,
da ni kršilo pravil konkurence, ki se nanašajo na prepoved zlorabe
prevladujočega položaja.

12. člen
(Priglasitev koncentracije)
(1) Koncentracijo morajo udeleženci transakcije priglasiti Uradu:
če je skupni letni promet v transakciji udeleženih podjetij ali z
njimi kako drugače povezanih podjetij v posameznem od
zadnjih dveh let na slovenskem trgu pred obdavčitvijo presegel
8 milijard tolarjev ali
če so v transakciji udeležena podjetja ali z njimi kako drugače
povezana podjetja skupaj ustvarila za več kot 40 odstotkov
prodaj, nakupov ali drugih transakcij na znatnem delu
slovenskega trga s proizvodi ali storitvami, ki so predmet
transakcije, ali z njihovimi substituti.
(2) Koncentracijo morajo udeleženci priglasiti Uradu najpozneje
en teden po sklenitvi pogodbe ali objavi javne ponudbe ali pridobitvi
kontrolnega interesa. Rok za priglasitev začne teči s prvim od teh
dogodkov.
(3) Koncentracijo morajo vedno priglasiti tista podjetja ali osebe,
ki v smislu določb 11. člena tega zakona pridobijo nadzor v drugem
podjetju. Priglasitev je lahko tudi skupna.
(4) Ne glede na prvi odstavek je Urad treba obvestiti o javni
ponudbi za prevzem po določbah zakona, ki ureja prevzeme,
čeprav bodoča koncentracija ne bi izpolnjevala katerega od
pogojev iz prvega odstavka.
(5) V postopkih, ki se nanašajo na koncentracije bank, hranilnic in
drugih finančnih organizacij, kot udeleženec v postopku sodeluje
Banka Slovenije, pri tistih, ki se nanašajo na koncentracije
zavarovalnic, pa Ministrstvo za finance.

IV. DEL
KONCENTRACIJA PODJETIJ
11. člen
(Prepovedane koncentracije)
(1) Prepovedane so koncentracije, ki povečujejo moč enega ali
več podjetij, posamično ali skupno, pri tem pa bistveno
zmanjšujejo ali onemogočajo učinkovito konkurenco na
upoštevnem trgu.
(2) Za koncentracijo podjetij gre v primerih:
združitve dveh ali več predhodno neodvisnih podjetij ali
ko ena ali več oseb, ki že nadzorujejo najmanj eno podjetje,
ali ko eno ali več podjetij bodisi z nakupom vrednostnih papirjev
ali premoženja, s pogodbo ali na kakršen koli drugačen način
pridobi neposreden ali posreden nadzor drugega podjetja ali
delov enega ali več podjetij ali
dve ali več podjetij ustvari skupno podjetje, ki naj bi bilo
samostojen gospodarski subjekt z daljšim trajanjem.
(3) Nadzor nad podjetjem v smislu tega zakona predstavljajo
pravice, pogodbe ali druga sredstva, ki ločeno ali skupno in ob
upoštevanju ustreznih dejstev ali predpisov omogočajo izvajanje
odločilnega vpliva na določeno podjetje, in sicer:
lastništvo celotnega kapitala ali kapitalskega deleža;
lastništvo ali pravico do kakršne koli uporabe celotnega
premoženja ali dela premoženja določenega podjetja;
pravica ali pogodba, ki zagotavlja odločilen vpliv na glasovanje
ali sklepe organov podjetja.
(4) Nadzor pridobijo osebe ali podjetja:
ki so upravičeni na podlagi pogodb in poslov iz prejšnjega
odstavka ali
kljub temu da nimajo pravic na podlagi teh poslov, imajo pravico
do njihovega uveljavljanja na podlagi pravic, ki iz njih izhajajo.
(5) Za koncentracijo se ne štejejo primeri:
ko banke, hranilnice ali druge finančne organizacije ali
zavarovalnice, katerih običajna dejavnost obsega trgovanje
z vrednostnimi papirji, pridobijo poslovne deleže v nekem
podjetju z namenom njihove nadaljnje prodaje pod pogojem,
da do prodaje pride v enem letu po pridobitvi in da v tem času
niso uveljavile svojih upravljavskih pravic na podlagi
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13. člen
(Presoja koncentracije)
(1) Koncentracije v smislu tega zakona Urad presoja predvsem
po tem, ali obstaja nevarnost ustvarjanja oziroma krepitve
prevladujočega položaja, kar bi lahko povzročilo izločitev ali
bistveno zmanjšanje učinkovite konkurence. Nevarnost je treba
presojati ob upoštevanju konkurenčnih dejavnikov, zlasti pa:
izbire, ki jo imajo na voljo dobavitelji in uporabniki;
tržnih položajev prizadetih podjetij;
- dostopa, ki ga imajo do virov ponudbe oziroma samega trga;
strukture tržnih deležev;
konkurenčnega položaja na trgu;
ovir pri dostopu na trg konkurenčnih podjetij;
finančnih zmožnosti prizadetih podjetij;
mednarodne konkurenčnosti podjetij, ki se presojajo;
naraščanje ponudbe in povpraševanja po blagu in storitvah,
ki jih pokriva koncentracija.
(2) Na podlagi presoje elementov iz prvega odstavka Urad odloči
o:
skladnosti koncentracije s pravili konkurence (soglasje) ali
soglasju h koncentraciji, ki ga pogojuje z izpolnitvijo pogojev,
ki jih je naložil, ali
neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.
(3) Do izdaje odločbe iz tretjega odstavka oziroma sklepa iz
četrtega odstavka 38. člena udeleženci koncentracije ne smejo
uresničevati pravic, ki so jih pridobili s koncentracijo.
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(3) Zoper akte Urada, izdane po prejšnjem odstavku, ni pritožbe.

V. DEL
URAD ZA VARSTVO KONKURENCE

19. člen
(Zagotavljanje načela kontradiktornosti)

14. člen
(Organizacija Urada)

(1 )Oseba, proti kateri se vodi postopek, ima pravico, da v postopku
navaja dejstva in dokaze ter izraža svoja pravna naziranja, se v
postopku izjavi glede navedb in predlogov drugih udeležencev,
kot tudi o dejstvih in dokazih, ki jih Urad upošteva po uradni
dolžnosti.
(2)Odločba Urada se ne sme opirati na dejstva in dokaze, glede
katerih osebi, proti kateri se vodi postopek, ni bila dana možnost,
da se o njih izjavi.

(1) Urad je pri izvajanju svojih nalog neodvisen in samostojen.
(2) Urad vodi in za njegovo dejavnost odgovarja njegov direktor.
(3) Direktor Urada izdaja akte, za katere je pristojen Urad.
15. člen
(Naloge in pristojnosti Urada)
Urad izvaja nadzor nad uporabo določb tega zakona, spremlja in
analizira razmere na trgu, kolikor so pomembne za razvijanje
poštene in svobodne konkurence, vodi postopke in izdaja odločbe
v skladu z zakonom in daje Državnemu zboru in Vladi mnenja o
splošnih vprašanjih iz svoje pristojnosti.

20. člen
(Vročanje)
(1) Če subjektu vpisa v sodni register ali osebi, ki se vpisuje v
register, ni mogoča vročitev na naslovu, ki je naveden v registru,
se vročitev opravi tako, da se pisanje pritrdi na oglasno desko
Urada, na njegovem naslovu pa se pusti obvestilo o načinu
vročitve.
(2) Vročitev velja za opravljeno po poteku osmih dni, potem ko je
bilo pisanje pritrjeno na desko.
(3) Na posledice iz drugega odstavka mora biti naslovnik
opozorjen v obvestilu o vročitvi.

16. člen
(Posvetovalni odbor)
(1) Pri Uradu je posvetovalni odbor, ki ga imenuje Vlada na predlog
direktorja Urada za dobo štirih let (v nadaljevanju: odbor). Člani
odbora so lahko ponovno izvoljeni.
(2) Vlada imenuje člane odbora med predstavniki gospodarskih
panog ter ekonomskih in pravnih strokovnjakov s področja
| konkurence.
(3) Odbor vodi predsednik, ki ga odbor izbere med svojimi člani.
(4) Odbor obravnava na lastno pobudo ali na pobudo direktorja
Urada splošna vprašanja iz pristojnosti Urada in svoja stališča
sporoča direktorju Urada.
(5) Člani odbora so dolžni varovati uradno tajnost Urada in
, poslovno tajnost podjetij.

21. člen
(Začetek postopka)
(1 )Postopek pred Uradom se začne s sklepom o uvedbi postopka.
(2) Sklep o uvedbi postopka izda Urad na podlagi vloge iz 7., 8.
člena in šestega odstavka 10. člena tega zakona, po uradni
dolžnosti ali na zahtevo stranke.

VI. DEL
POSTOPEK ODLOČANJA URADA

22. člen
(Uvedba postopka na podlagi vloge iz 7., 8. člena in
šestega odstavka 10. člena)

1. poglavje
Splošne določbe o postopku pred Uradom

(1 )Na podlagi vloge iz 7., 8. člena in šestega odstavka 10. člena
mora Urad izdati sklep o uvedbi postopka v 8 dneh od vložitve
popolne vloge.
(2) Če Urad v 60 dneh od objave izvlečka sklepa o uvedbi
postopka v Uradnem listu ne izda odločbe, se šteje, da prijavljeni
sporazum iz prvega odstavka 5. člena ne nasprotuje določbam
tega zakona.
(3)V posebno zapletenih primerih lahko Urad s sklepom podaljša
rok iz prejšnjega odstavka največ za 30 dni. V obrazložitvi sklepa
mora Urad navesti razloge za podaljšanje. Sklep o podaljšanju se
vroči vsem udeležencem v postopku. Zoper sklep o podaljšanju
ni upravnega spora.
(4)Stranka v postopku lahko sproži upravni spor, če Urad ni izdal
odločbe, v 8 dneh od dneva, ko je izvedela, da odločba ni bila
izdana, vendar najkasneje v 30 dneh po poteku rokov iz drugega
oziroma tretjega odstavka.

17. člen
(Nadzor)
(1) Urad izvaja nadzor nad uporabo določb tega zakona.
(2) Pri opravljanju nadzora lahko Urad od subjekta nadzora
zahteva poročila in informacije o vseh zadevah, ki so pomembne
za presojo, ali subjekt nadzora spoštuje določbe tega zakona.
(3) Poročila in informacije iz drugega odstavka lahko Urad zahteva
tudi od članov uprave in nadzornega sveta subjekta nadzora in
oseb, zaposlenih pri subjektu nadzora.
(4) Urad lahko osebe iz tretjega odstavka pozove, da o zadevah
iz drugega odstavka v roku, ki ne sme biti krajši od treh dni,
izdelajo pisno poročilo, ali jih povabi, da o teh zadevah dajo ustno
izjavo.

23. člen
(Uvedba postopka po uradni dolžnosti in na zahtevo
stranke)

18. člen
(Uporaba določb o postopku)

(1) Urad začne postopek po uradni dolžnosti, kadar izve za
okoliščine, iz katerih izhaja verjetnost kršitev določb tega zakona,
ali na podlagi zahteve stranke.

(1) Urad odloča o posamičnih zadevah, za katere je pristojen po
tem zakonu, po postopku, določenim s tem zakonom.
(2) Če ni v tem zakonu drugače določeno, se za postopek
odločanja Urada uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni
upravni postopek.
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sredstev ter računalniške opreme podjetja, proti kateremu je
uveden postopek, izdelati kopije ter računalniške izpise zgoraj
navedenih dokumentov. S tem nastali stroški so stroški postopka.
Iz preiskovalnih dejanj so izključeni pisma, obvestila ali drugi načini
komunikacije med podjetjem, proti kateremu je uveden postopek,
in njegovim pravnim zastopnikom glede tega postopka.
(4) Podjetje, proti kateremu se vodi postopek, mora Uradu na
njegovo zahtevo izročiti računalniške izpise oziroma kopije
poslovnih knjig, poslovne dokumentacije in administrativnih
oziroma poslovnih evidenc.
(5) Pooblaščena oseba Urada lahko od članov uprave, članov
nadzornega sveta, prokuristov in katere koli osebe, ki je zaposlena
v podjetju, proti kateremu je uveden postopek, zahteva ustno ali
pisno pojasnilo o okoliščinah, ki se nanašajo na preiskovalna
dejanja. Če pooblaščena oseba zahteva pisno pojasnilo, določi
rok, v katerem mora biti pisno pojasnilo pripravljeno.
(6) Preiskovalna dejanja iz drugega in tretjega odstavka opravlja
Urad med 8. in 18. uro. Urad mora preiskovalna dejanja opravljati
tako, da čim manj ovira poslovanje podjetja.
(7) Kadar se v okviru kazenskega ali drugega sodnega postopka
ob izvedbi hišne preiskave ali na drug način zaseže poslovna
dokumentacija, ki bi bila lahko pomembna za odločitev Urada v
postopku po tem zakonu, Urad lahko zahteva od sodišča izročitev
kopij dokumentacije, razen če sodišče presodi, da bi to
nasprotovalo interesom kazenskega postopka.

(2)Na zahtevo stranke mora Urad začeti postopek, če ta oseba
v vlogi izkaže pravni interes za izvedbo postopka in če iz njene
vloge izhaja verjetnost obstoja kršitev iz prejšnjega odstavka. Če
prijava ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjih odstavkov, Urad prijavo
s sklepom zavrže.
(3)Če Urad v 30 dneh po vložitvi zahteve stranke ne izda sklepa
o uvedbi postopka, se šteje, da je bil izdan sklep o zavrženju
zahteve.
24. člen
(Sklep o uvedbi postopka)
(1) Sklep o uvedbi postopka mora vsebovati:
določen opis dejanja, ravnanj ali okoliščin, ki so razlog za
začetek postopka;
navedbo določb zakona, za katere je izkazana verjetnost
kršitve;
navedbo listin in drugih dokazov, na podlagi katerih je Urad
ugotovil, da obstaja verjetnost kršitve določb tega zakona, in
obrazložitev odločitve o začetku postopka.
(2) Zoper sklep ni upravnega spora.
25. člen
(Objava sklepa o uvedbi postopka)
(1)lzvleček sklepa o uvedbi postopka se objavi v Uradnem listu,
razen če direktor Urada presodi, da je to v nasprotju z interesi
preiskave.
(2) Izvleček sklepa mora vsebovati:
navedbo subjektov, na katere se sklep nanaša;
navedbo razloga za uvedbo postopka in določb tega zakona,
ki so podlaga za uvedbo, in
poziv fizičnim in pravnim osebam, ki imajo pravni interes za
udeležbo v postopku, da prijavijo svojo udeležbo v 30 dneh
od objave in da Uradu pošljejo pisna mnenja o postopku ter
dokumente, ki bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da bi
formalno zahtevali status udeleženca v postopku.

28. člen
(Preiskovalna dejanja pri tretjih)
(1) Če Urad utemeljeno domneva, da ima določena oseba
informacije ali podatke, ki so nujni za izdajo odločbe, lahko predlaga
pristojnemu sodniku za prekrške, da odobri osebno preiskavo
oziroma pridobi od pristojnega preiskovalnega sodnika odredbo
za preiskavo stanovanjskih ali poslovnih prostorov.
29. člen
(Sklep o preiskovalnih dejanjih)
(1) Sklep o preiskovalnih dejanjih v podjetju, proti kateremu se
vodi postopek, izda Urad. Sklep mora obsegati:
dan in uro, ko se začno preiskovalna dejanja;
predmet in namen preiskovalnih dejanj;
predvideni način preiskovalnih dejanj;
pooblaščeno osebo, ki bo vodila preiskovalna dejanja, in
pravni pouk o posledicah zavračanja sodelovanja ali
onemogočanja preiskovalnih dejanj.
(2) Sklep mora biti podjetju, proti kateremu je uveden postopek,
vročen najmanj osem dni pred začetkom preiskovalnih dejanj, ki
so določena s sklepom.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko pooblaščena
oseba sklep o uvedbi postopka in sklep o preiskovalnih dejanjih
vroči šele ob začetku opravljanja preiskovalnih dejanj, če drugače
ne bi bilo mogoče doseči namena preiskovalnih dejanj.
(4) V primeru iz četrtega odstavka 27. člena mora sklep obsegati
določno navedbo poslovnih knjig, poslovne dokumentacije in
administrativnih oziroma poslovnih evidenc, ki jih je treba izročiti
v obliki računalniških izpisov oziroma kopij, in rok za predložitev,
ki ne sme biti krajši od treh dni.

26. člen
(Prijava udeležbe v postopku)
(1 )Na podlagi objave izvlečka sklepa lahko v 30 dneh od objave
v Uradnem listu svojo udeležbo v postopku prijavi vsaka fizična
ali pravna oseba, ki izkaže pravni interes.
(2) Prijava iz prejšnjega odstavka mora vsebovati navedbe in
dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v
postopku.
(3) Če prijavitelj ne izkaže pravnega interesa ali če je prijava
prepozna ali nepopolna, Urad prijavo s sklepom zavrže.
27. člen
(Preiskovalni postopek)
(1) Preiskovalna dejanja opravlja oseba, zaposlena v Uradu, po
pisnem pooblastilu direktorja Urada.
(2) Podjetje, proti kateremu je uveden postopek, mora pooblaščeni
osebi Urada na njeno zahtevo omogočiti, da opravi preiskovalna
dejanja na sedežu in v drugih prostorih, v katerih samo oziroma
druga podjetje po njegovem pooblastilu opravlja dejavnosti in posle,
iz katerih lahko izhaja kršitev tega zakona.
(3) Podjetje, proti kateremu se vodi postopek, mora pooblaščeni
osebi Urada na njeno zahtevo omogočiti pregled poslovnih knjig,
poslovne dokumentacije in administrativnih oziroma poslovnih
evidenc v obsegu, potrebnem za ugotovitev vseh pomembnih
dejstev za odločanje v postopku. Pooblaščene osebe Urada smejo
pri opravljanju preiskovalnih dejanj z uporabo fotokopirnih
poročevalec, št. 43

30. člen
(Sankcije zaradi onemogočanja postopka ali
zavračanja sodelovanja)
(1 )Če podjetje, proti kateremu je uveden postopek, iz neutemeljenih
razlogov Uradu posreduje netočne podatke, če se ne podredi
preiskavi ali če drugače ovira preiskavo ali če v predpisanem
roku ne izroči zahtevanih listin ali če posamezna oseba, ki je
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2. poglavje
Postopek pri koncentracijah

dolžna dati ustna pojasnila, tega ne stori, lahko Urad sprejme
sklep, s katerim kršilcu z namenom prisilitve naloži denarno kazen
od 500.000 do 1.000.000 tolarjev.
(2)Če podjetje iz prejšnjega odstavka kljub izrečeni kazni še naprej
onemogoča postopek ali zavrača sodelovanje, lahko Urad
tedensko s sklepom naloži kršilcu denarno kazen iz prejšnjega
odstavka.

36. člen
(Uporaba splošnih pravil postopka)
Za postopke pri koncentracijah se uporabljajo splošna pravila
postopka, razen če zakon ne določa drugače.

31. člen
(Zapisnik o preiskovalnih dejanjih)

37. člen
(Vsebina in oblika priglasitve)

(1)Urad po opravljenih preiskovalnih dejanjih sestavi zapisnik, v
katerem navede listine, ki so bile pregledane, in izjave, ki so bile
pridobljene, ter svoje ugotovitve glede dejstev in dokazov, ki so
pomembne za postopek.
(2)Zapisnik se vroči podjetju, proti kateremu je uveden postopek.
(3) Podjetje, proti kateremu je uveden postopek, lahko odgovori
na ugotovitve Urada, navedene v zapisniku, v 15 dneh.
(4) V odgovoru mora navesti vsa dejstva in dokaze, pomembne
za odločanje o stvari. Če se oseba sklicuje na listinske dokaze,
mora te dokaze predložiti, če so te listine v njeni posesti.

(1) Stranka, ki priglašuje, mora predložiti Uradu na posebnem
obrazcu v skladu z 12. členom naslednje:
izvod dokumenta ali osnutke dokumentov, na podlagi katerih
naj bi se izvedla koncentracija;
seznam članov uprave, glavnih delničarjev ali družbenikov v
podjetjih, ki naj bi bila ali so udeležena pri koncentraciji;
revidirane računovodske izkaze udeležencev v koncentraciji
za najmanj zadnja tri davčna leta, če udeleženec ni zavezan
za izdelavo revidiranih računovodskih izkazov, pa
računovodske izkaze;
- poročilo o kakršni koli udeležbi pri koncentracijah podjetij v
Sloveniji v zadnjih treh letih;
- seznam odvisnih podjetij in podružnic;
seznam gospodujočih podjetij;
- podatke o tržnih deležih udeležencev transakcije;
podatke o pričakovanih gospodarskih posledicah
koncentracije.
(2) Vlada z uredbo natančneje predpiše vsebino obrazca in
zahtevanih elementov priglasitve.

32. člen
(Tajnost podatkov)
(1) Vsaka informacija ali podatek o podjetju, proti kateremu je
uveden postopek, ki ga pridobi Urad v preiskovalnem postopku,
je tajen.
(2) Pri objavah o dogodkih po tem zakonu mora Urad varovati
tajnost podatkov, ki se nanašajo na udeležence v postopku, in
lahko objavi le tiste podatke, ki so nujno potrebni za zagotavljanje
namena objave.
(3) Vsi uslužbenci Urada morajo informacije in podatke iz
prejšnjega odstavka varovati kot skrivnost in za izdajo skrivnosti
materialno in kazensko odgovarjajo.

38. člen
(Preizkus priglasitve in začetek postopka)
(1) Prejeto priglasitev mora Urad nemudoma pregledati.
(2) Če Urad ugotovi, da priglašena koncentracija ni podrejena
določbam tega zakona, mora o tej ugotovitvi izdati posebno
odločbo.
(3) Če Urad ugotovi, da je priglašena koncentracija podrejena
določbam tega zakona, vendar ni izkazan resen sum, da bi bila
neskladna s pravili konkurence, z odločbo:
- odloči, da ji ne bo nasprotoval, in
izjavi, da je skladna s pravili konkurence.
(4) Če Urad ugotovi, da je koncentracija podrejena določbam
zakona in je izkazan resen sum glede njene skladnosti s pravili
konkurence, s sklepom začne postopek.
(5) Urad odločbe iz drugega in tretjega odstavka in sklep iz
četrtega odstavka nemudoma vroči udeleženim osebam.
(6) Urad mora izdati odločbo iz drugega in tretjega odstavka tega
člena in sklep iz četrtega odstavka tega člena v 30 dneh od
dneva priglasitve.

33. člen
(Odločanje)
V postopku Urad odloči brez ustne obravnave, razen če presodi,
da je treba opraviti ustno obravnavo ali če to zahteva stranka v
postopku.
34. člen
(Odločba)
(1)Po opravljenem preiskovalnem postopku Urad izda odločbo v
skladu z določbami 5., 7., 8. in 10. člena, če so za to izpolnjeni
pogoji.
(2) Odločba se izda pisno in jo podpiše direktor Urada.
(3) Urad mora izdati odločbo v rokih, ki so predpisani s tem
zakonom.
«

39. člen
(Objava odločb na podlagi preizkusa priglasitve)

35. člen
(Vročitev in objava odločbe)

Izvleček odločb po drugem in tretjem odstavku 38. člena se objavi
v Uradnem listu. Izvleček mora vsebovati:
navedbo, da je bila koncentracija priglašena;
udeležene osebe;
naravo koncentracije;
gospodarska področja, na katera se nanaša;
razloge, iz katerih je bila izdana odločba, ter druge podatke iz
priglasitve, za katere Urad presodi, da je objava potrebna
zaradi zagotovitve namena tega zakona.

(1) Odločba se vroči vsem udeležencem postopka. Če so v
odločbi podatki o podjetju, proti kateremu je uveden postopek, ki
pomenijo poslovno skrivnost, se drugim udeležencem vroči
odločba, v kateri se v obrazložitvi ti podatki izbrišejo.
(2) Izrek odločbe se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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40. člen
(Zadržanje učinkovanja)

VII. DEL
OMEJEVANJE TRGA Z OBLASTNIMI AKTI IN DEJANJI

(1) Urad lahko v okviru postopka, ki ga vodi, odredi podjetjem, ki
so vključena v koncentracijo, in pristojnim organom, da zadržijo
izvajanje koncentracije vse do izdaje odločbe.
(2) Določba prejšnjega odstavka ne zadrži javne ponudbe, ki je
bila priglašena pristojnemu organu po zakonu, ki ureja prevzeme,
pod pogojem, da pridobitelj ne uresničuje glasovalnih pravic ali jih
uresničuje na podlagi soglasja Urada le za to in v takem obsegu,
na podlagi katerega zagotavlja vrednost svoje naložbe.

45. člen
(Prepoved)
(1) Vlada Republike Slovenije, državni organi, organi lokalnih
skupnosti, podjetja, organizacije in posamezniki, ki opravljajo javna
pooblastila, ne smejo omejevati prostega nastopanja podjetij na
trgu.
(2) Za omejevanje prostega nastopanja podjetij na trgu po tem
zakonu se štejejo splošni in posamični akti in dejanja, s katerimi
se v nasprotju z ustavo in zakonom omejujejo svobodna menjava
blaga in storitev, svoboden vstop na trg, svobodno nastopanje na
trgu ali s katerimi se kako drugače preprečuje konkurenca.

41. člen
(Odločbe Urada)
(1) Če Urad ugotovi, da koncentracija ne nasprotuje določbam
tega zakona, izda odločbo o skladnosti koncentracije s pravili
konkurence.
(2) Urad lahko z odločbo naloži dodatne obveznosti in pogoje, ki
naj zagotovijo skladnost koncentracije s pogoji iz tega zakona.
(3) Če Urad ugotovi, da koncentracija nasprotuje določbam tega
zakona, izda odločbo o njeni neskladnosti s pravili konkurence.
(4) Če Urad izda odločbo iz tretjega odstavka, lahko z odločbo
naloži ukrepe, s katerimi se odpravijo učinki nedopustne
koncentracije, ki so že nastopili (razdružitev podjetja, razdružitev
premoženja, prodaja deležev, prodaja vrednostnih papirjev ali
drug ustrezen ukrep).
(5) Če udeleženci koncentracije po lastni krivdi v določenem
roku ne izpolnijo naloženih ukrepov iz tretjega odstavka, Urad v
upravnem izvršilnem postopku z namenom prisilitve s sklepom
naloži vsakemu udeležencu denarno kazen od 500 000 do
1 000 000 tolarjev za vsak dan, ko je udeleženec koncentracije v
zamudi z izpolnitvijo.
(6) Urad mora izdati eno izmed odločb po tem členu v 90 dneh od
dneva izdaje sklepa iz četrtega odstavka 38. člena.
(7) Urad lahko vloži pred pristojnim sodiščem tožbo za
ugotavljanje ničnosti.

46. člen
(Omejevanje prostega nastopanja s predpisi)
(1) V primeru omejevanja prostega nastopanja podjetij s predpisi
se varstvo interesov podjetij zagotavlja v postopku za presojo
skladnosti predpisov z ustavo in zakoni, če takšnega varstva ni
mogoče zagotoviti v upravnem sporu.
(2) Za omejevanje prostega nastopanja podjetij na trgu po tem
zakonu se ne štejejo predpisi, s katerimi se v skladu z ustavo
zagotavljajo človekove pravice ter gospodarska in socialna
razmerja, zlasti pa predpisi, s katerimi se določa:
pogoje za promet blaga in storitev in določajo lastnosti blaga
ali način opravljanja storitev zaradi sanitarnih, veterinarskih,
fitopatoloških, okoljevarstvenih, delovnovarstvenih, tehničnih
in podobnih razlogov;
ukrepe za kontrolo cen v skladu s posebnim zakonom;
način poslovanja podjetij zaradi varstva potrošnikov v skladu
s posebnim zakonom;
obvezne standarde;
obveznost z zakonom določenih podjetij, da opravljajo svojo
dejavnost za uporabnike;

3. poglavje
Sodno varstvo

47. člen
(Omejevanje prostega nastopanja s posamičnimi akti
in dejanji)

42. člen
(Sodno varstvo zoper odločbo Urada)

(1) Za omejevanje prostega nastopanja s posamičnimi akti in
dejanji v smislu drugega odstavka 45. člena tega zakona se štejejo
zlasti akti in dejanja, s katerimi se:
podjetju onemogoča opravljanje dejavnosti na kakšnem
območju ali glede kakšne vrste dejavnosti, čeprav podjetje
izpolnjuje z zakonom določene pogoje;
neupravičeno zavlačuje postopek za izdajo dovoljenja za
opravljanje dejavnosti ali kakšnega drugega dovoljenja,
pomembnega za nastopanje podjetja na trgu;
posredno ali neposredno ustvarja diskriminacija med podjetji
glede na njihov sedež;
prepoveduje promet blaget in storitev zunaj območja lokalne
skupnosti;
kakšnemu podjetju neutemeljeno zagotavlja privilegiran položaj
v poslovanju na trgu.
(2) Če so zoper posamezne akte in dejanja zagotovljena pravna
sredstva v upravnem postopku, je mogoč zoper dokončno
odločbo v upravnem postopku upravni spor.
(3) Če zoper akte in dejanja iz prvega odstavka tega člena niso
mogoča pravna sredstva v upravnem postopku in tudi ni
zagotovljeno sodno varstvo, lahko prizadeto podjetje začne
upravni spor.

Sodno varstvo zoper odločbe Urada se zagotavlja v upravnem
sporu.
43. člen
(Upravni spor zoper sklep)
(1) Zoper sklepe Urada je dopusten upravni spor, če ni izrecno
izključen.
(2)Vložitev tožbe v upravnem sporu ne zadrži njegove izvršitve.
(3)Če je upravni spor vložen zoper sklep o izvedbi preiskovalnih
dejanj, Urad do odločitve o pritožbi ne sme izdati odločbe. Če se
tožbi ugodi, se odločitev Urada ne sme opirati na dejstva in dokaze,
pridobljene s preiskovalnimi dejanji, glede katerih je pritožnik uspel.
44. člen
(Odškodninski zahtevek)
Če je z dejanji, ki so po tem zakonu nedopustna, komu storjena
škoda, sme ta zahtevati odškodnino po pravilih obligacijskega
prava.
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(2) Če je z ukrepi iz 50. člena nastala podjetju občutno
nesorazmerna škoda in niso bili sprejeti ukrepi v skladu z določbo
prejšnjega odstavka, lahko podjetje zahteva povrnitev te škode
od Republike Slovenije.

48. člen
(Izjemoma dovoljene omejitve)
Ne glede na določbe 46. in 47. člena tega zakona sme Vlada
Republike Slovenije predpisati omejitve na trgu v naslednjih
primerih:
če nastanejo ali utegnejo nastati zaradi naravne nesreče,
epidemij, izrednih razmer in podobnih razlogov občutne motnje
na trgu in pri preskrbi prebivalstva ali motnje na drugih
področjih, če ogrožajo varno in zdravo življenje prebivalcev;
če nastanejo ali utegnejo nastati občutne motnje na trgu zaradi
pomanjkanja dobrin, nujno potrebnih za proizvodnjo ali
predelavo ali za življenje prebivalcev;
če je treba zagotoviti potrebe po izdelkih, surovinah in
reprodukcijskem materialu, ki so posebno ali strateško
pomembni za obrambo Republike Slovenije.

VIII. DEL
KAZENSKE DOLOČBE
52. člen
Z denarno kaznijo od 10.000.000 tolarjev do 30.000.000 tolarjev
se za prekršek kaznuje pravna oseba:
če sklene sporazum o omejevanju konkurence (5. člen);
- če zlorabi prevladujoč položaj na trgu (10. člen).
Posameznik, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti, se kaznuje za prekršek z
denarno kaznijo od 3.000.000 tolarjev do 15.000.000 tolarjev.

49. člen
(Pogoj za uporabo izjemoma dovoljenih omejitev)

Z denarno kaznijo od 1.000.000 tolarjev do 1.500.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek iz prvega odstavka odgovorna oseba pravne
osebe.

Izjemoma dovoljene omejitve iz 48. člena tega zakona sme Vlada
Republike Slovenije predpisati le, če razlogov za omejitve ni
mogoče odpraviti z ukrepi v podjetjih, z blagovnimi rezervami, z
uvozom ali ukrepi tekoče gospodarske politike.

53. člen
Z denarno kaznijo od 3.000.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev
se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki ne priglasi Uradu
nameravane koncentracije ali je ne priglasi v roku (11. člen).

50. člen
(Ukrepi izjemoma dovoljenih omejitev)
(1) Kot omejitve v. smislu 48. člena tega zakona sme Vlada
Republike Slovenije predpisati:
prepoved prometa z določenim blagom, prepoved njegovega
uvoza ali izvoza, omejitev prometa s posameznim blagom
glede količine ali kakovosti, določitev posebnih pogojev za
promet s posameznim blagom ali vrstami blaga;
- obveznost določenih podjetij, da morajo dati v promet določene
količine ali vrste blaga in da ga morajo dati na razpolago ali
dobaviti določenim uporabnikom ali uporabnikom po
določenem vrstnem redu;
obveznost določenih podjetij, da si morajo ustvariti rezerve in
v, njih hraniti določene količine in vrste blaga.
(2) Smiselno enake prepovedi ali obveznosti se lahko predpišejo
za storitve.
(3) Vlada Republike Slovenije je dolžna omejitev razveljaviti takoj,
ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bila omejitev predpisana,
ali ko je mogoče stanje popraviti z drugačnimi ukrepi.
(4) Če Vlada Republike Slovenije ukrepov ne razveljavi v šestih
mesecih, odkar jih je sprejela, mora o ukrepih obvestiti Državni
zbor in mu poročati o učinkih teh ukrepov.

Posameznik, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti, se kaznuje za prekršek z
denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev do 5.000.000 tolarjev.
Z denarno kaznijo od 300.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje odgovorna oseba, ki stori dejanje iz prvega
odstavka.
54. člen
Z denarno kaznijo od 300.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek odgovorna oseba državnih organov in
organov lokalne skupnosti, podjetja ali druge organizacije ter
posameznik, ki izvršuje javna pooblastila, če stori dejanje ali izda
posamičen akt (47. člen), s katerim se omejuje prosto nastopanje
podjetij na trgu.
55. člen
Postopek za prekršek iz 52., 53. in 54. člena ni dopusten, če
pretečeta dve leti od dneva, ko je bil prekršek storjen, vendar pa
postopek o prekršku v nobenem primeru ni več mogoč, ko poteče
dvakrat toliko časa, kolikor ga zahteva zakon za zastaranje
postopka o prekršku.

51. člen
(Omilitev škode zaradi izjemnih omejitev)
(1) Če je bila podjetju z ukrepi po 50. členu prizadejana občutna
škoda, mora pristojni državni organ sprejeti ukrepe za omilitev
škode, tako da posledice predpisanih državnih ukrepov za podjetje
niso občutno nesorazmerna v primerjavi s posledicami, ki so jih v
okoliščinah iz 48. člena utrpeli potrošniki, druga podjetja, država
ali lokalna skupnost.

14. junij 1999

56. člen
Predlog za uvedbo postopka o prekršku poda Urad.
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IX. DEL
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

60. člen
(Nadaljevanje postopkov)
Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, se opravijo
in končajo po predpisih, po katerih so se začeli.

57. člen
(Razveljavitev določb Zakona o varstvu konkurence)

Če so sankcije po tem zakonu za storilca milejše, se zanje
uporablja ta zakon.

Z dnem, ko začne veljati la zakon, prenehajo veljati določbe II.
poglavja - Omejevanje konkurence, IV. poglavja - Nedovoljena
špekulacija, VI. poglavja - Omejevanje trga z oblastnimi akti in
dejanji, VII. poglavja - Varstvo konkurence, razen določb devete
alineje prvega odstavka 24. člena, 26. člena, 27. člena in 28. člena
(veljati preneha le določba pete alineje drugega odstavka) Zakona
o varstvu konkurence (Uradni list RS, št. 18/1993).

61. člen
(Skupinske izjeme in obrazec za priglasitev
koncentracije)
Vlada sprejme uredbi, s katerima v šestih mesecih po uveljavitvi
tega zakona določi, katere skupine sporazumov iz prvega
odstavka 5. člena ustrezajo pogojem iz tretjega odstavka 5. člena
in vsebino obrazca in zahtevanih elementov priglasitve
koncentracije.

58. člen
(Nadaljevanje dela Urada za varstvo konkurence)
Urad za varstvo konkurence prične z delom najkasneje do 31.
12. 2000.

62. člen
(Revalorizacija zneskov)

Do začetka dela Urada za varstvo konkurence po prvem odstavku
14. člena opravlja vse naloge po tem zakonu sedanji Urad za
varstvo konkurence pri Ministrstvu za ekonomske odnose in
razvoj.

Vlada spremeni tolarske zneske iz 12., 30. in 41l. člena tega
zakona, če se pomembneje spremeni razmerje tolarja proti evru
po tečaju Banke Slovenije.

59. člen
(Imenovanje članov posvetovalnega odbora)

63. člen
(Začetek veljavnosti)

Vlada mora imenovati člane posvetovalnega odbora najkasneje
v enem mesecu po začetku dela Urada za varstvo konkurence.

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

I
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OBRAZLOŽITEV

III. DEL: ZLORABA PREVLADUJOČEGA POLOŽAJA
(10. člen)

I. DEL: SPLOŠNE DOLOČBE (1. - 4. člen)
Zakon skuša biti vsestranski tudi po svojem predmetu. Zajema
namreč ne le prepovedi omejevanja, ampak tudi varstvo, ukrepe,
položaj organov in postopek v zvezi z omejitvami.

Drugo skupino omejitev pomeni zloraba prevladujočega položaja.
Določen je pojem tega položaja. Zakon prepoveduje zlorabo
prevladujočega položaja na trgu. To je položaj, ko podjetje glede
določenega blaga ali določene storitve nima konkurentov ali ima
na trgu le nepomembno konkurenco ali ima v primerjavi s
konkurenti občutno boljši položaj glede na tržni delež, možnosti
za financiranje, možnosti za nakup in prodajo ali glede na dejstva,
ki druga podjetja ovirajo pri vstopu na trg. Določba je povzeta po
86. členu PES in je usklajena s primerjalno zakonodajo. Primeroma
so dodani nekateri tipični primeri zlorabe prevladujočega položaja,
vendar to pomeni, da krog dejanj s tem ni zaprt.

Ker je zakon namenjen delovanju na trgu, je glede osebne
veljavnosti zajel vse subjekte, ki poklicno opravljajo gospodarsko
dejavnost, t. j. opravljajo dejavnost proti plačilu na trgu. Upravni in
sodni praksi bo prepuščena presoja, kdaj gre za tako dejavnost.
Zaradi jasnosti so izrecno omenjena javna podjetja in gospodarska
združenja, ki lahko vplivajo na ravnanje na trgu. V zvezi s tem je
potrebna tudi opredelitev gospodujočih in odvisnih podjetij.
Zakon v 4. členu ustanavlja Urad za varstvo konkurence (v
nadaljnjem besedilu: Urad).

IV. DEL: KONCENTRACIJA PODJETIJ (11. - 13. člen)
11. člen: Prepovedane koncentracije

II. DEL: OMEJEVANJE KONKURENCE S SPORAZUMI
(5. - 9. člen)

Zakon prepoveduje koncentracije, ki posamično ali skupno
povečujejo moč enega ali več podjetij. Drugi pogoj je, da pri tem
bistveno zmanjšujejo ali onemogočajo učinkovito konkurenco na
upoštevnem trgu. Določba se uporablja za koncentracije na podlagi
statusnopravnih operacij, na podlagi pogodbenega povezovanja,
na podlagi mešanja med statusnopravnim in pogodbenim
instrumentarijem in združitve, ki so posledica delovanja na trgu
vrednostnih papirjev. Določene so izjeme od prepovedi, namenjene
pa so finančnim organizacijam, katerih običajna dejavnost obsega
trgovanje z vrednostnimi papirji, pa pridobijo poslovne deleže v
podjetju z namenom njihove nadaljnje prodaje. Pogoj za oprostitev
je, da do prodaje pride v enem letu po pridobitvi in da v tem času
na podlagi pridobljenih deležev niso uveljavile svojih upravljavskih
pravic, ki so vplivale ali bi lahko vplivale na konkurenčno vedenje
podjetja na trgu. Druga izjema je namenjena pridobitvam poslovnih
deležev, ki jih pridobi investicijska družba za upravljanje, če se
pridobljene pravice uveljavljajo zaradi ohranitve celotne vrednosti
naložb in ne vplivajo na konkurenčno vedenje podjetja.

5. člen: Prepoved omejevalnih sporazumov
V prvo skupino omejevalnih ravnanj sodijo tista, ki nastanejo na
temelju volje (sporazuma, sklepa, usklajenega ravnanja). Tu je
dobesedno prevzeto besedilo 85. člena Pogodbe o Evropski
skupnosti (v nadaljevanju PES). Ta določba zajema tako kartelne
(horizontalne) kot tudi posredne (vertikalne) sporazume in zajema
torej vsebino dosedanjega 3. in 9. člena ZVK. Takšni omejevalni
sporazumi so prepovedani in nični, vendar zakon dopušča
možnost izjem, kadar so njihovi pozitivni učinki večji od negativnih.
6. člen: Omejitve majhnega pomena
Zakon določa, prav tako v skladu s pravom ES, omejitve majhnega
pomena. Merilo za njihovo določitev je skupni tržni delež
upoštevnega (relevantnega) proizvoda ali storitve v Republiki
Sloveniji, vendar ob tem dopušča, da se upoštevajo konkretne
tržne razmere. Najhujše oblike omejevanja konkurence so izvzete.

12. člen: Priglasitev koncentracije

7. in 8. člen: Posamične izjeme in negativni izvid

Zakon določa obveznost priglasitve koncentracije, pragove in
pogoje. Alternativno sta uporabljeni merili letnega prometa
udeleženih in povezanih podjetij in tržnega deleža. Zakon določa
roke, skupno priglasitev, omogoča, da Urad obveščajo organi, ki
so pristojni po zakonu o prevzemih, in določa sodelovanje Banke
Slovenije in Ministrstva za finance pri koncentracijah bank oziroma
zavarovalnic.

V skladu s PES zakon daje možnosti izvzetja od prepovedi za
tiste sporazume, ki izpolnjujejo pogoje iz tretjega odstavka 5.
člena (posamične izjeme), in drugič možnost t. i. negativnega
izvida prav tako v posamičnih primerih.
9. člen: Skupinske izjeme
Vladi je dano pooblastilo, da z uredbo določi, katere skupine
sporazumov - ne posameznih sporazumov - bo izenačila z
izjemami, ki sicer veljajo za posamične sporazume. Zakon določa,
da mora uredba določiti skupine sporazumov, za katere se
uporablja, in določiti omejitve ali pogodbena določila, ki jih lahko ali
jih ne sme vsebovati sporazum, ter pogodbena'določila; ki jih
mora vsebovati sporazum, ter druge pogoje, ki morajo biti izpolnjeni.
Primeroma so navedene skupine pogodb, ki bodo urejene s
prihodnjo uredbo, pri tem pa se je predlagatelj naslonil na
primerjalno pravo, predvsem na ureditev v ES. Pogodb, ki ustrezajo
pogojem, ki so opredeljeni v uredbi o skupinskih izjemah, ni treba
priglasiti zaradi pridobitve odločbe o posamični izjemi, dano pa je
zakonsko pooblastilo Uradu, da ukine ugodnost izvzetja, če
pozneje ugotovi, da so učinki posameznega sporazuma
nezdružljivi z določili o prepovedi omejevanja konkurence. Na
določbo 9. člena se navezuje določba 61. člena, ki Vlado zavezuje,
da uredbo sprejme v šestih mesecih po uveljavitvi zakona.
14. junij 1999

13. člen: Presoja koncentracije
Zakon uvaja merila za presojo koncentracije, kar prispeva
predvsem k večji predvidljivosti, torej k večji pravni varnosti. Kljub
temu pa niso našteta vsa merila, saj gre pri tej problematiki za
izrazito strokovno vprašanje, ki izhaja iz teorije konkurence. Merila,
ki jih uvaja zakon, so izbira, ki jo imajo na voljo dobavitelji in
uporabniki, tržni položaji prizadetih podjetij, dostop, ki ga imajo do
virov ponudbe oziroma samega trga, strukture tržnih deležev,
konkurenčni položaj na trgu, ovire pri dostopu na trg konkurenčnih
podjetij, finančna zmožnost prizadetih podjetij, mednarodna
konkurenčnost podjetij ipd. Določba 13. člena prinaša tudi
posledice presoje, to pa so odločbe Urada o skladnosti
koncentracije s pravili konkurence (soglasje), pogojevano soglasje
ali odločba o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence,
kar pomeni njeno praktično prepoved.
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Zaradi posebnosti, ki ne omogoča uporabe vseh splošnih določb
postopka, zakon za postopkovna pravila koncentracij določa
posebno ureditev, ki od splošne deloma odstopa, deloma pa jo
nadgrajuje (36. -41. člen).

ugotovitev (povezava s 17. členom), na podlagi zahteve tretje
osebe pa, če ta oseba izkaže pravni interes za izvedbo postopka
in če iz njene zahteve izhaja verjetnost obstoja kršitev (npr.
gospodarski subjekti, ki so konkurenti). Urad izda o začetku
postopka poseben sklep.

V. DEL: URAD ZA VARSTVO KONKURENCE (14. - 16.
člen)

25. člen: Objava sklepa o uvedbi postopka
Zaradi zagotovitve možnosti tretjih oseb s pravnim interesom za
sodelovanje v postopku se izvleček sklepa o uvedbi postopka
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen če direktor
Urada presodi, da bi to oviralo interese preiskave.

14. in 15. člen: Organizacija Urada, naloge in pristojnosti Urada
Zakon želi glede Urada za varstvo konkurence za varstvo
konkurence zagotoviti predvsem njegovo funkcionalno
neodvisnost in samostojnost. Določa tudi, da ga vodi direktor, ki
je tudi pooblaščen, da izdaja akte, za katere je pristojen Urad.

26. člen: Prijava udeležbe v postopku
Tretja oseba, ki meni, da ima pravni interes za sodelovanje v
postopku, s posebno vlogo Uradu prijavi udeležbo. O izkazanem
pravnem interesu odloča Urad. Položaj udeleženca v postopku
tretji osebi zagotavlja pravico, da sporoči svoje navedbe in pravna
naziranja, zaradi varovanja poslovne skrivnosti osebe, proti kateri
se vodi postopek, pa se ne sme seznaniti z vsemi ugotovitvami v
postopku.

16. člen: Posvetovalni odbor
Pri Uradu obstaja posvetovalni odbor, ki bo omogočil pretok
strokovnih stališč in usklajevanje interesov udeležencev na trgu.
Sestavljen bo iz predstavnikov gospodarskih panog ter pravnih
in ekonomskih strokovnjakov s področja konkurence. Člane tega
odbora imenuje Vlada RS. Vendar sta ob tem ohranjeni
samostojnost in popolna odgovornost direktorja Urada.

27. člen: Preiskovalni postopek
Preiskovalni postopek se v večji meri opravlja v podjetju, proti
kateremu je uveden postopek. Podjetje mora sodelovati in
pooblaščeni osebi Urada, predložiti vse pomembne podatke ter
omogočiti pregled poslovanja. Preiskovalna pooblastila obsegajo
tudi pravico, da se zahtevata izjava odgovorne osebe in izročitev
dvojnikov (fotokopije, računalniški izpisi) dokumentacije.

VI. DEL: POSTOPEK ODLOČANJA URADA ZA
VARSTVO KONKURENCE (17. - 48. člen)
1. poglavje: Postopek pred Uradom (17. - 35. člen)
17. člen: Nadzor

28. člen: Preiskovalna dejanja pri tretjih

Določba opredeljuje splošno nadzorstveno vlogo Urada, ki je
potrebna zaradi pridobitve podatkov, na podlagi katerih lahko
Urad odloča o uvedbi postopka po uradni dolžnosti. Tudi pri
opravljanju nadzora lahko Urad zahteva, da zavezanci predložijo
podatke, vendar do uvedbe postopka zavračanje sodelovanja ni
sankcionirano.
•

Ker so lahko pomembni podatki za odločitev Urada pri tretjih
osebah, določba predvideva možnost, da se posamezna
preiskovalna dejanja opravijo tudi pri njih. Za izvedbo osebne
preiskave mora Urad predhodno pridobiti odobritev sodnika za
prekrške, za izvedbo hišne preiskave pa na predlog sodnika za
prekrške odredbo preiskovalnega sodnika za izvedbo preiskave
stanovanjskih ali poslovnih prostorov.

18. člen: Uporaba določb o postopku
Zakon izhaja iz splošnega načela, da Urad odloča po pravilih, ki
veljajo za splošni upravni postopek. Zaradi narave odločanja in
posebnosti konkurenčnega področja ter za zagotovitev dodatnih
procesnih kavtel zakon predvideva določene posebnosti, ki veljajo
kot posebne določbe. Določba tretjega odstavka je izraz načela
pospešitve postopka, ki se mora v konkurenčnih zadevah zaradi
narave spora in predvsem posledic hitro končati.

29. člen: Sklep o preiskovalnih dejanjih

19. člen: Zagotavljanje načela kontradiktornosti
t
Določba je izraz ustavne pravice do enakega varstva pravic v
postopku (22. člen Ustave RS) ter pravice stranke do poštenega
obravnavanja po 6. členu Evropske konvencije o človekovih
pravicah.

30. člen: Sankcije zaradi onemogočanja postopka ali zavračanja
sodelovanja

20. člen: Vročanje

31. člen: Zapisnik o preiskovalnih dejanjih

Ker so udeleženci postopka pred Uradom osebe, ki opravljajo
gospodarsko dejavnost, je kot posebna oblika vročitve predvideno
vročanje po registrskem sedežu. Smisel določbe je tako v
pospešitvi postopka kot tudi v zagotavljanju njegove učinkovitosti.
Osebi, ki ima sedež vpisan v register, lahko naložimo breme, da
je dolžna sprejemati vloge na svojem sedežu.

Urar) mora zaradi zagotavljanja pravice do obrambe (načelo
kontradiktornosti) vse svoje ugotovitve glede dejanskega stanja
zajeti v zapisniku, na katerega lahko oseba, proti kateri se vodi
postopek, odgovori.

21.- 24. člen: Začetek postopka

Ker so podatki, na podlagi katerih je izdana odločba Urada, lahko
poslovna skrivnost osebe, proti kateri se vodi postopek, je posebej
poudarjena dolžnost vseh delavcev Urada, da varujejo poslovno
skrivnost. Dolžnost varovanja podatkov pa se še dodatno razteza
in zajema vse podatke, pridobljene v postopku.

Preiskovalna dejanja morajo temeljiti na posebnem sklepu.
Praviloma mora biti sklep vročen osebi 8 dni pred izvedbo
preiskovalnih dejanj. Izjemoma in zaradi varstva dokazov pa se
lahko preiskovalna dejanja opravijo takoj ob vročitvi sklepa o
uvedbi postopka.

Določba po vzoru Uredbe ES 17/62 predvideva ukrepe, s katerimi
lahko Urad doseže sodelovanje, ki je potrebno za popolno
ugotovitev dejanskega stanja.

32. člen: Tajnost podatkov

Postopek pred Uradom se lahko začne po uradni dolžnosti, na
zahtevo stranke ali z vlogo iz 7., 8. člena in šestega odstavka 10.
člena. Urad začne postopek po uradni dolžnosti na podlagi lastnih
poročevalec, št. 43
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zaradi narave izpolnitve obveznosti, ki zahteva bistveno daljši
rok za izpolnitev obveznosti, višja od kazni, predvidenih v zakonu
o splošnem upravnem postopku, saj bo le tako mogoče zagotoviti
učinkovitost.

33. člen: Odločanje
V postopku Urad odloči brez ustne obravnave, razen če presodi,
da je treba opraviti ustno obravnavo, ali če to zahteva stranka v
postopku (skladno z načelom kontradiktornosti).
34. člen: Odločba

Urad lahko pred pristojnim sodiščem vlaga tudi tožbe za
ugotavljanje ničnosti.

Urad za varstvo konkurence konča postopek z izdajo odločbe v
povezavi z materialnopravnimi pravili.

3. poglavje: Sodno varstvo (42. - 44. člen)
42. člen: Sodno varstvo zoper odločbo Urada

35. člen: Vročitev in objava odločbe

Določba zagotavlja sodno varstvo zoper odločbe Urada in je
izraz ustavne določbe o pravici do sodnega varstva (23. člen
ustave) oziroma pravice do dostopa do sodišča po 6. členu
Evropske konvencije o človekovih pravicah.

Odločba Urada mora biti obrazložena. Obrazložena odločba se v
celoti vroči samo podjetju, na katero se nanaša. Drugim
udeležencem se vroči odločba brez tistih navedb, ki pomenijo
poslovno skrivnost podjetja, proti kateremu se vodi postopek. V
Uradnem listu Republike Slovenije pa se zaradi zagotavljanja
publicitete objavi izrek odločbe.

43. člen: Upravni spor zoper sklep

Zaradi posebnosti v postopkih presoje koncentracij zakon
predvideva nekaj posebnih postopkovnih določb, ki naj zagotovijo
učinkovitost presoje.

Postopek glede pravnih sredstev zoper odločbo se smiselno
uporablja tudi zoper sklepe, ki jih izda Urad med postopkom.
Bistvena razlika je, da pravno sredstvo zoper sklep nima
suspenzivnega učinka. Upravni spor je izključen le proti tistim
sklepom, za katere to zakon posebej določa. Posebna ureditev
velja za upravni spor zoper sklep o preiskovalnih dejanjih, kjer je
zagotovljen omejeni suspenzivni učinek tako, da Urad ne sme
izdati končne odločbe do odločitve o pravnem sredstvu.

37. člen: Vsebina in oblika priglasitve

44. člen: Odškodninski zahtevek

Postopek pri koncentracijah se začne s priglasitvijo udeležencev.
V nasprotnem primeru koncentracija nima nobenih učinkov.
Opozoriti je treba, da lahko Urad na podlagi uporabe splošnih
pravil postopka začne postopek tudi po uradni dolžnosti, če so
udeleženci opustili dolžnost priglasitve.

Mogoč je zaradi vsake kršitve po tem zakonu, zaradi katere je
nastala škoda. Določba tega člena se sklicuje na pravila
obligacijskega prava.
i

38. člen: Preizkus priglasitve in začetek postopka

VII. DEL: OMEJEVANJE KONKURENCE Z
OBLASTNIMI AKTI IN DEJANJI

2. poglavje: Postopek pri koncentracijah (36. -41. člen)
36. člen: Uporaba splošnih pravil postopka

Določba omogoča Uradu, da izda eno od odločb glede na vsebino
priglašene koncentracije. Sklep o uvedbi postopka iz četrtega
odstavka lahko Urad izda tudi po uradni dolžnosti. Vsebina teh
odločb je usklajena z Uredbo ES 4064/89.

45. člen: Prepoved omejevanja konkurence s strani javnopravnih
subjektov
Vlada Republike Slovenije, državni organi, organi lokalnih
skupnosti, podjetja, organizacije in posamezniki, ki opravljajo javna
pooblastila, ne spadajo med subjekte, ki bi bili enako kot podjetja
udeleženi v tržnih razmerjih, zato zanje ne veljajo splošne odločbe
o omejevanju konkurence. Svobodno nastopanje na trgu je eno
izmed ustavnih načel, to načelo pa zavezuje tudi javnopravne
subjekte. Iz tega razloga zakon ureja tako prepovedane oblike
omejevanja konkurence s strani javnopravnih subjektov, kot tudi
dovoljeni omejevanje konkurence zaradi utemeljenih razlogov. To
področje je do sedaj urejal 17. člena Zakona o varstvu konkurence
(Uradni list RS, št. 18/1993; ZVK).

39. člen: Objava odločb na podlagi preizkusa priglasitve
Tudi v postopku prijave koncentracije je potrebna in predvidena
javna objava odločbe v Uradnem listu RS. Posebna določba je
potrebna Paradi vsebine objave, ki je prilagojena
materialnopravnim značilnostim koncentracije.
40. člen: Zadržanje učinkovanja
Urad lahko po lastni presoji glede na vsebino prijave odloči, da se
zadrži izvajanje koncentracije. Izjemo od tega pravila pomeni
določba drugega odstavka, ki se nanaša na pridobivanje
vrednostnih papirjev in deležev. Tudi v tem primeru gre v bistvu
za zadržanje, saj se pridobljene glasovalne pravice lahko
uresničujejo samo izjemoma.

46. člen: Omejevanje prostega nastopanja na trgu s predpisi
Zakon loči med omejevanjem prostega nastopanja na trgu s
predpisi na eni in s posamičnimi akti in dejanji na drugi strani.
Sedaj veljavni ZVK oboje ureja v 17. členu in tudi ne razlikuje med
obema oblikama omejevanja konkurence. ZPOK zagotavlja
varstvo pred omejevanjem prostega nastopanja na trgu s predpisi
v postopku za presojo skladnosti predpisov z ustavo in zakoni (v
kolikor ni mogoče začeti upravnega spora).

41. člen: Odločbe Urada
Določba predvideva različne vrste odločb, ki jih Urad izda na
podlagi vsebinske presoje koncentracije. Vrste in vsebina odločb
so usklajene z Uredbo ES 4064/89. Ce je Urad izdal odločbo o
neskladnosti koncentracije s pravili konkurence, ima v skladu s
četrtim odstavkom možnost z odločbo naložiti podjetjem,
udeležencem koncentracije, ukrepe, s katerimi se odpravijo učinki
nedopustne koncentracije, ki so že nastopili, in jim določiti rok za
prostovoljno izpolnitev obveznosti. Če podjetja v paricijskem roku
ne izpolnijo obveznosti, jim lahko v upravnem izvršilnem postopku
naloži denarno kazen, ki naj jih prisili k izpolnitvi. Višina te kazni je
14. junij 1999

47. člen: Omejevanje prostega nastopanja na trgu s posamičnimi
akti in dejanji
Druga oblika omejevanja prostega nastopanja na trgu se nanaša
na posamične akte in dejanja. Varstvo pred to obliko omejevanja
prostega nastopanja na trgu se zagotavlja v upravnem postopku
in v upravnem sporu.
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48. člen: Dovoljeno omejevanje prostega nastopanja na trgu s
strani vlade RS

IX. DEL: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE (57. - 63.
člen)

Ta člen določa dovoljene omejitve prostega nastopanja na trgu in
navaja primere, ko je takšen poseg s strani Vlade RS upravičen.

57. člen: Razveljavitev določb zakona o varstvu konkurence

V tem členu so določeni dodatni pogoji, pod katerimi lahko Vlada
RS omeji prosto nastopanje na trgu.

Glede na to, da se je predlagatelj odločil za ločeno zakonodajno
urejanje sicer dogmatično enotnega pojma konkurence, z
uveljavitvijo tega zakona prenehajo veljati le nekatere določbe
oziroma poglavja ZVK. S tem zakonom se razveljavlja in ne ureja
več dejanje nedovoljene špekulacije.

50. člen: Ukrepi izjemoma dovoljenih omejitev

58. člen: Nadaljevanje dela Urada za varstvo konkurence

Določeni so posamezni ukrepi Vlade za izvajanje izjemoma
dovoljenih omejitev prostega nastopanja na trgu.

Določba pomeni izvedbo predpostavke, da se Urad za varstvo
konkurence ustanovi kot neodvisen in samostojen organ. Določen
je rok, do katerega mora Urad pričeti z delom. V prehodnem
obdobju pokriva vse naloge Urada sedanji Urad za varstvo
konkurence.

49. člen: Pogoj za uporabo izjemoma dovoljenih omejitev

51. člen: Omilitev škode zaradi izjemnih omejitev
Kadar je zaradi ukrepov Vlade iz 50. člena posameznemu podjetju
prizadejana občutna škoda, mora pristojni državni organ sprejeti
ukrepe za omilitev škode, v določenih primerih pa je lahko RS
celo odškodninsko odgovorna.

59. člen: Imenovanje članov posvetovalnega odbora
Vladi je naložena obveznost imenovanja članov, določba pa
zagotavlja izvedbo določbe 16. člena zakona.

VIII. DEL: KAZENSKE DOLOČBE (52. - 56. člen)

60. člen: Nadaljevanje postopkov

Pravni osebi, ki sklene sporazum o omejevanju konkurence iz 5.
člena ali če v nasprotju z 10. členom zlorabi prevladujoč položaj
na trgu, je za prekršek zagrožena visoka denarna kazen. Enako
velja tudi za posameznika, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti. Denarna kazen
je zagrožena tudi odgovorni osebi. Ker gre za hujše kršitve
predpisov s področja gospodarstva (Ustava RS v 74. členu
namreč določa, da je gospodarska pobuda svobodna inrda so
prepovedana dejanja nelojalne konkurence in dejanja, ki v
nasprotju z zakonom omejujejo konkurenco), so v skladu s tretjim
odstavkom 25. člena zakona o prekrških zagrožene kazni trikrat
višje od splošnih omejitev kazni za prekrške. Urejeno je tudi
sankcioniranje za primer opustitve priglasitve koncentracije (46.
člen). ZPOK v skladu s 56. členom Zakona o prekrških predpisuje
tudi daljši zastaralni rok za uvedbo postopka o prekršku. Predlog
za uvedbo postopka o prekršku poda Urad. Po ZPOK o denarni
kazni odloča sodnik za prekrške, kar je edina možnost v našem
pravnem sistemu. To pomeni, do bo zaradi kompleksnosti
konkurenčnopravnih zadev potrebno sodelovanje med Uradom
in sodnikom za prekrške.

Določba je izraz načela pravne varnosti in prepovedi
retroaktivnosti.
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61. člen: Skupinske izjeme in obrazec za priglasitev koncentracije
Glede skupinskih izjem glej komentar k 9. členu. Vladi je naložena
tudi obveznost sprejema uredbe, ki bo določala vsebino obrazca
za priglasitev koncentracije.
62. člen: Revalorizacija zneskov
Gre za klasično protiinflacijsko določbo, ki naj zagotovi primerljivost
namenov, učinkov in sankcij v daljšem časovnem obdobju in je
bila vnesena in že uporabljena v ZGD.
63. člen: Začetek veljavnosti
Daljši vacatio legis zaradi kavtele iz 60. člena ni potreben.
Problematika, ki jo ureja zakon, pa ne zahteva niti takojšnje
uveljavitve zakona brez vacatio legis, saj gre za kompleksna
ravnanja, ki jih je nemogoče pripraviti v kratkem roku, poleg tega
pa so dobro urejena z ZVK.
•

24

14. junij 1999

Predlog zakona o

POSTOPNEM

TRBOVLJE

SANACIJI

TRBOVLJE

-

ZAPIRANJU

HRASTNIK,

EKOLOŠKI

TERMOELEKTRARNE

II

IN

RAZVOJNEGA

ZASAVSKE

RUDNIKA

SPODBUJANJU

PRESTRUKTURIRANJA

REGIJE

(ZPZRTH)

- EPA 839 - II - hitri postopek

Vlada Republike Slovenije je na 111. seji dne 27/5-1999 določila
besedilo:

sanacijo Termoelektrarne Trbovlje II in sočasnega spodbujanja
razvojnega prestrukturiranja zasavske regije.

- PREDLOGA ZAKONA O POSTOPNEM ZAPIRANJU
RUDNIKA TRBOVLJE - HRASTNIK, EKOLOŠKI SANACIJI
TERMOELEKTRARNE TRBOVLJE II IN SPODBUJANJU
RAZVOJNEGA PRESTRUKTURIRANJA ZASAVSKE
REGIJE,

Sprejem predloga zakona sodi med izredne potrebe države,
ker je zapiranje rudnika in sanacija okolja prizadetega zaradi
rudarjenja, dolžnost države, prav takoj je v njenem velikem
interesu zmanjševanje nezaposlenosti v že tako ogroženi
regiji.

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

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:

Predlog za hitri postopek Vlada Republike Slovenije utemeljuje
s tem, da je predlog zakona o postopnem zapiranju Rudnika
Trbovlje - Hrastnik, ekološki sanaciji Termoelektrarne Trbovlje
II in spodbujanju razvojnega prestrukturiranja zasavke regije
nujno potreben za zagotovitev sredstev za takojšen začetek
postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje Hrastnik in ekološko
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- dr. Tea PETRIN, ministrica za gospodarske dejavnosti,
- mag. Alojz KOVŠE, državni sekretar v Ministrstvu za
gospodarske dejavnosti.
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oziroma podaljšanje življenjske dobe Termoelektrarne Trbovlje II
do 2015 z uporabo domačega energenta in izgradnjo
odžvepljevalne naprave ter s takojšnjim začetkom postopnega
zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik. Varianta 1 je nesprejemljiva
na osnovi referendumske odločitve, z regijskega vidika pa je
neprimerna varianta 3.

UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Resolucija o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo, ki jo je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije dne 22.4.1993 je strateško
usmerjena v ohranjanje sprejemljivega obsega pridobivanja
električne energije na obstoječih lokacijah termoelektrarn. Računati
moramo s povečanim vzdrževanjem, saj je po izteku 60%
projektno predvidene življenjske dobe, treba pričeti s postopno
zamenjavo kritičnih sklopov.

Oskrbo Slovenije z energijo opredeljuje dolgoročna energetska
bilanca, ki je izdelana upoštevajoč resolucijo o strategiji rabe
energije. Termoelektrarna Trbovlje II ima poleg količinskega
prispevka k pokrivanju potreb po električni energiji vlogo podporne
točke v prenosnem omrežju.
Proizvodna enota Termoelektrarna Trbovlje II je konstrukcijsko
zasnovana za proizvodnjo električne energije v pasu in za
nefrekventne zaustavitve. Tehnološke danosti omogočajo
elektrarni obratovanje na ravni 70%-85% instalirane moči, kar je
posledica relativno visokega tehničnega minimuma in opreme, ki
ni prirejena za pogostne zaustavitve elektrarne. Dosežena je
dobra razpoložljivost objekta.

Predvidena proizvodnja rjavega premoga se v naslednjih letih naj
ne bi bistveno spreminjala, tako da naj bi premogovnika Trbovlje
in Hrastnik na podlagi dolgoročnih pogodb oskrbovala
Termoelektrarna Trbovlje in Termoelektrarna toplarna Ljubljana s
predvidoma do 1 mio ton letno. To se uokvirja v sprejeti koncept
zanesljivosti oskrbe in zmanjševanja energetske odvisnosti.
Spremembe v energetski politiki hitreje omejujejo možnost
plasmaja premoga iz Rudnika Trbovlje-Hrastnik od predvidevanj
v resoluciji, zato je družba Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.
ustanovljena na podlagi zakona o zagotavljanju sredstev za zaprtje
rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica (Ur.l.RS
št. 1/95), izdelala nov strateški dokument.

Zaloge premoga v Rudniku Trbovlje Hrastnik za letno proizvodnjo
560 GWh do leta 2015 so odprte in je njihovo izkoriščanje izvedljivo
po sprejemljivi ceni nekaj čez 6 DEM/G J. Večina objektov in naprav
premogovnika se bo v času podaljšanega obratovanja obstoječe
elektrarne tudi amortizirala. Morebitno neizkoriščanje odprtih zalog
premoga tudi nasprotuje veljavni doktrini ravnanja z neobnovljivimi
viri energije .

V letu 1996 je izdelala »Program optimizacije poslovanja RTH
1996-2000-2005«, ki sloni na naslednjih predpostavkah:

V časovnem horizontu do leta 2004 so potrebne aktivnosti, ki
bodo zagotavljale normalno obratovanje bloka tudi do leta 2015.
Največji zalogaj bo prigradnja odžvplevalne naprave.

Plan proizvodnje 830.000 ton
Nezmanjšana poraba rjavega premoga v Termoelektrarni
toplarni Ljubljana - 150.000 ton letno
Razreševanje presežnih delavcev v Rudniku TrbovljeHrastnik z oblikami in sredstvi predvidenimi za rudnike v
zapiranju do leta 2000.

Dosedanje ekološke sanacije emisij prahu in NOx emisij dajejo
rezultate, ki omogočajo izpolnjevanje kriterijev v Uredbi o emisiji
snovi v zrak iz kurilnih naprava do leta 2004. Po tem letu pa bodo
verjetno potrebni dodatni ukrepi za dodatno redukcijo omenjenih
emisij, ki bodo ustrezale kriterijem Uredbe.

Pri nadaljnjem tehtanju razvojnih možnosti te energetske lokacije
je prišlo iz ekonomskih in okoljevarstvenih razlogov do
načrtovanja krčenja proizvodnje na 600.000 ton po letu 2003, ker
bo ljubljanska toplarna opustila po izteku dolgoročne pogodbe
uporabo zasavskega premoga, pa tudi načini in mehanizmi
razreševanja presežnih delavcev, ki jih uporabljajo trije rudniki
rjavega premoga, ki so sedaj v fazi zapiranja ne bodo mogli biti v
celoti ponovljeni v primeru Rudnika Trbovlje-Hrastnik.

Največji problem ostajajo emisije SOx oziroma SOs, kjer je trenutno
preseganje mejnih emisijskih vrednosti največje, z upoštevanjem
Uredbe pa se bodo po letu 2004 razmere še zaostrile.
Podaljševanje življenjske dobe obstoječi enoti mora zato nujno
upoštevati tudi tovrstno ekološko sanacijo. Najboljša rešitev se
kaže uporaba mokro-suhega tehnološkega postopka, kjer se
predvideva razpršilno absorbcijski postopek izločanja S02. V
postopku čiščenja S02 iz dimnih plinov se kot absorbcijsko
sredstvo uporablja hidratizirano apno ob dejstvu, da v Sloveniji z
zagotavljanjem te surovine ni težav. V tem procesu nastaja produkt,
ki je mešanica kalcijevih sulfitov in sulfatov s primesmi pepela.
Nastali produkt je suh in namenjen deponiranju.

Po sklepu, ki ga je sprejel Državni zbor RS 19.1.1999, da je
zakonodajni postopek o zakonu za zagotavljanje sredstev za
sofinanciranje izgradnje in o poroštvu RS za najetje posojil za
izgradnjo Termoelektrarne Trbovlje III končan v skladu z odločitvijo
na predhodnem zakonodajnem referendumu, je zbor sprejel
dodatni sklep. Z njim predlaga Vladi Republike Slovenije, da v
roku treh mesecev prouči posledice odločitev, sprejetih na
referendumu, za oskrbo Slovenije z energijo, za nadaljevanje
proizvodnje električne energije in pridobivanja premoga v Zasavju,
za odpravljanje onesnaževanja okolja v skladu s predpisi,
predvsem pa tudi za odpravljanje brezposelnosti ter zagotavljanje
delovnih mest in za razvoj zasavskih občin.

Z navedenimi ekološkimi ukrepi in ustreznim vlaganjem v
tehnološko vzdrževanje enote, le ta lahko obratuje normalno do
leta 2015.
Razvojni trendi v ožji zasavski regiji še posebej v devetdesetih
letih zelo neugodni, ko se je zaposlenost zmanjšala na polovico,
v do tedaj vodilnem energetskem sektorju po na manj kot tretjino.
Zasavje (območje petih občin) je imelo ob popisu prebivalstva
leta 1991 skoraj dve tretjini aktivnega prebivalstva regije
zaposlenega v sekundarnem sektorju, kar je visoko nad
slovenskih povprečjem, zaposlenosti v vseh ostalih sektorjih pa
je bila podpovprečna. Izobrazbena struktura prebivalstva je
podpovprečna. Energetski sektor pa je bil in še vedno predstavlja
osnovno dejavnost v regiji. V gospodarskem pogledu je Zasavje
industrijsko monostruktumo območje, odvisno od premogovništva
in energetike deloma povezanih tudi s strojno, papirniško in elektro
industrijo. Poleg tega se povečuje število upokojenih in
brezposelnih. S takojšnjo ukinitvijo energetskega sektorja, čeprav

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je zagotovilo študijo
Fakultete za družbene vede in Inštituta za ekonomska
raziskovanja iz Ljubljane z naslovom »Ovrednotenje razvojnih
variant:TET in RTH«. Izmed treh: izgradnja Termoelektrarne
Trbovlje III (varianta 1), podaljšanje življenjske dobe
Termoelektrarne Trbovlje II do 2015 z ekološko sanacijo in s
takojšnjim začetkom zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik (varianta
2) in zapiranje Rudnika Trbovlje_Hrastnik brez podaljšanja
obratovanja Termoelektrarne Trbovlje II (varianta 3). Strokovna
skupina, ki je izdelala študijo, je določila v danih domačih in
integracijskih razmerah kot najprimernejšo varianto varianto 2
poročevalec, št. 43
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v sedanjih pogojih ustvarja večino neto izgub gospodarstva, bi
število teh dveh kategorij preraslo število zaposlenih in ustvarilo
resne pogoje za razvojni in socialni zlom regije.

financiranja in da ob tem ne ovira konkurence ter preprečuje
diskriminacijo med proizvajalci premoga, kupci ali uporabniki
znotraj skupnosti.

Prebivalstvo v zasavskih občinah ima močno razvito regijsko
identiteto, ki pa je povezana predvsem s premogovništvom in
energetiko, ki sta bila v preteklosti osnovni gospodarski steber
regije. Zaradi upadanja rudarske dejavnosti mladi občutijo
brezperspektivnost dosedanjih gospodarskih usmeritev. Zaradi
majhnih naložb in podpovprečnega nastajanja novih podjetij pa
so možnosti za delo v drugih dejavnostih majhne in mladi
izobraženi kadri odhajajo na delo v druge regije, predvsem v
Ljubljano.

Kot državna pomoč se šteje:
- vsak neposreden ali posreden ukrep ali podpora s strani
oblasti, povezanih s proizvodnjo, marketingom in zunanjo
trgovino, katera, četudi ne bremeni proračuna, daje
ekonomsko prednost premogovnikom z zmanjševanjem
stroškov, katere bi morali nositi;
- nakazila, ki so neposredno ali posredno v korist
premogovništvu, za obremenitve, ki se obvezno vračajo kot
rezultat državnih intervencij;
podarjena pomoč s strani javnih ali zasebnih teles, ki so s
strani države imenovane za upravljanje takšnih pomoči.

2. PRIMERJALNI PRIKAZ

Uredba dovoljuje pomoč, ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
- da pomoč, v smislu cen premoga na mednarodnem trgu,
omogoča napredek v smeri ekonomske učinkovitosti, s ciljem
zmanjševanja pomoči;
- da razrešuje socialne in regionalne probleme nastale zaradi
zmanjševanja proizvodnje ali zapiranja premogovnikov;
da premogovništvu pomaga prilagajanje standardom varovanja
okolja.

a) Izkušnje v EU
Že v 60-lh letih so strukturne spremembe mednarodnega in
evropskega energetskega trga prisilile premogovništvo v državah
članicah Evropske skupnosti za premog in jeklo, da pristopi k
večjim modernizacijam, racionalizacijam in prestrukturiranju
sektorja. Od takrat dalje se v vseh državah Evropske unije
izkazuje upadanje proizvodnje premoga, danes je v primerjavi z
letom 1968 le še tretjino tedanje, obenem pa se je v istem obdobju
uvoz premoga iz tretjih držav povečal za trikrat. V tem času se je
po posameznih državah na različne načine pristopalo k
prestrukturiranju premogovništva v smislu zniževanja proizvodnje,
povečevanja produktivnosti, zmanjševanja števila zaposlenih,
modernizacije, racionalizacije, prilagajanja cene pridobivanja
premoga cenam na svetovnem trgu, standardov varstva okolja,
zapiranja premogovnikov brez perspektive za ekonomično
obratovanje in reševanju socialnih problemov v povezavi s temi
ukrepi na območjih oziroma v regijah, ki so bile v veliki meri
vezane na premogovništvo. Tako so nekatere države unije zaprle
vse svoje premogovnike (Nizozemska, Belgija, Portugalska),
nekatere pa so reducirale njihovo število in ohranile proizvodnjo
le v moderniziranih in ekonomsko perspektivnih premogovnikih
(Velika Britanija, Nemčija, Francija, Španija).

Za naslednje namene:
- obratovalna pomoč (pokrivanje razlike med proizvodnimi
stroški in prodajno ceno);
- pomoč za zniževanje obsega proizvodnje premoga (tudi
zapiranje premogovnikov);
pomoč za kritje Izjemnih stroškov (modernizacija,
racionalizacija, podedovane obveznosti);
pomoč za financiranje socialnih programov v premogovništvu;
- pomoč za raziskave in razvoj;
- pomoč za varovanje okolja.
Državne pomoči premogovništvu se izvajajo na podlagi
dolgoročnih programov, katere mora potrditi Komisija EU.
Vsakoletno pomoč je potrebno predhodno notificirati, po pregledu
dokumentacije, če je ta skladna s predpisi, pa jo komisija avtorizira.
Do konca veljavnosti uredbe je potrebno končati vse programe
državne pomoči premogovništvu, saj se bo po tem roku izjemoma
dovoljevalo le financiranje nadaljevanja v preteklosti že začetih
predvsem pa uspešnih programov, višina pomoči pa se mora
vsakoletno zmanjševati. Financiranje državnih pomoči
premogovništvu je obvezno preko državnega proračuna, drugačni
načini niso dovoljeni.

Navkljub vsem izvedenim ukrepom pa je bila konkurenčnost
uvoženih premogov še vedno prevelika. Da bi se omogočilo
domačemu premogovništvu ustrezno podporo v konkurenčnem
boju, je Evropska skupnost za premog in jeklo pričela uvajati
posebne instrumente za dodeljevanje državnih pomoči
premogovništvu, čeprav pogodba skupnosti takšne pomoči
prepoveduje. Države so za namen prestrukturiranja oziroma
izvedbo potrebnih ukrepov pri tem, namenjale precejšnja sredstva,
tako iz državnih proračunov, raznih skladov in drugih virov
financiranja. Zadnji takšen instrument za ureditev prestrukturiranja
oziroma transparentnosti njegovega financiranja, je bil sprejem
uredbe Evropske skupnosti za premog in jeklo št. 3632/93/ECSC,
ki utemeljuje pravila skupnosti glede državnih pomoči
premogovništvu, z dne 28.12.1993 in veljavnostjo do 23.07.2002,
ko preneha obstajati Evropska skupnost za premog in jeklo.

b) Domače izkušnje
V Sloveniji imamo že precej izkušenj pri ukinjanju proizvodnje in
zapiranju kovinskih in nekovinskih rudnikov ter premogovnikov.
Tako so že zaprti Rudnik kaolina Črna, premogovnik Laško in
jama Loke premogovnika Zagorje. V zapiranju so Rudnik živega
srebra Idrija, Rudnik svinca in cinka Mežica, Rudnik Žirovski vrh
in premogovniki Zagorje, Senovo in Kanižarica.Vsi omenjeni rudniki
so v sklepni fazi zapiranja, ki bo potekalo še od leta in po do pet
let. Za ukinjanje proizvodnje in zapiranje so bili izdelani ustrezni
programi na podlagi sprejetih zakonov. Zaenkrat je bila le pri
zapiranju RŽV potrebna renovelacija programa zapiranja, ostali
programi pa se izvajajo skladno s predvideno časovno in finančno
dinamiko.

Osnovni vzroki za njen sprejem so bili naslednji:
navkljub pričetku prestrukturiranja premogovništva v
skupnosti od 60-ih let dalje, ob precejšnjih vloženih sredstvih
posameznih držav, s stalno modernizacijo, racionalizacijo,
povečevanjem produktivnosti in zmanjševanjem zaposlenosti
v panogi, je večina proizvodnje premoga v skupnosti
nekonkurenčna uvozu premoga;
- da se ob prestrukturiranju in zapiranju premogovnikov
zagotovi s tem povezan minimalen socialni in regionalni vpliv;
- da se preko avtorizacije pomoči na komisiji zagotovi poraba
sredstev pomoči za dovoljene namene in transparentnost
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Glavna problematika, ki se pojavlja v vseh primerih ukinjanja
proizvodnje in zapiranju rudnikov je, da se je rudarjenje izvajalo v
bližini ali pod naseljenimi kraji, kar zahteva izvedbo obširnih del
pri sanacijah površin in dodatni obseg del pri zapiranju rudniških
prostorov, tako zaradi neugodne konfiguracije terena nad področji
27
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rudarjenja kot zaradi zapletenih hidroloških pogojev in s tem
povezano potrebo po obsežnih hidroloških raziskavah. Prav tako
so bila področja, kjer se je odvijalo rudarjenje v največji meri
vezana na proizvodnjo v rudnikih, kar se je odražalo v problematiki
izgube delovnih mest na teh območjih, pospešenem upokojevanju,
iskanju prezaposlitvenih možnosti za presežne delavce in uvajanju
novih dejavnosti. Zato programi vsebujejo tudi kadrovsko socialno
komponento, ki je izjemno pomembna pa tudi finančno zahtevna.

je beg možganov. V Evropi sicer lahko zasledimo velike izkušnje
z revitalizacijo regij, npr. nizozemska inteligentna regija.

3. CILJI IN PREDLAGANE REŠITVE
Ob nadaljevanju proizvodnje termo energije na lokaciji
Termoelektrarne Trbovlje bomo dosegli izkoristek odprtih 9 mio
ton rjavega premoga, izvajali bomo sprejeto elektroenergetsko
bilanco, ki sloni na strateški usmeritvi pokrivanja porabe
energetskih potreb z naslonitvijo na domače vire.

c) Regijski vidik
Izrazite rudarske regije južne Belgije so v podobnih okoliščinah
doživele zlom, ko je brezposelnost presegla 30 % aktivnega
prebivalstva. Pogosti dejavniki v takšni regiji so: hitro staranje
prebivalstva, nizka izobrazbena struktura, zaostanek v razvoju
infrastrukture, posebno še intelektualne in informacijske, opazen

Na okoljevarstvenem področju bo doseženo zmanjšanje emisij
skladno z uredbo o emisiji snovi v zraku iz kurilnih naprav (Ur.l.RS
št. 73/94).

Učinki ekološke sanacije Termoelektrarne Trbovlje
a) Emisijske koncentracije:

so2
prah
NOx

Pred izgradnjo
odžveplevalne
naprave

Po izgradnji
odžveplevalne
naprave

11 320 mg/m"1
90 mg/m3

400 mg/m3
. 50 mg/m3

650 mg/mJ

650 mg/m"3

Emisijske koncentracije škodljivih snovi v dimnih plinih se bodo z
izgradnjo odžveplevalne naprave po letu 2004 zmanjšale na
vrednosti, ki so predpisane v naši zakonodaji.

b) Emisije
leto 1998

S02
Prah

33 0001
2521

NOx

15001

15001

co2

765 0001

675 0001

S predpostavko, da bo v skladu s programom revitalizacije in
ekološke sanacije Termoelektrarna Trbovlje od leta 2004 do leta
2015 porabila 600 000 t premoga iz Rudnika Trbovlje-Hrastnik
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2004

leto

11001
125 t

bodo v tem obdobju emisije, v primerjavi s pogoji obratovanja v
letu 1998, manjše za 380 0001 S02, za 1 5001 prahu in 1 080 000
tco2.
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vremenskih razmerah, ne bo prišlo do prekoračitev mejnih
koncentracije SO.,. V primerih izrednih situacij pa bo potrebno
upoštevati rezultate alarmnega ekološkega informacijskega
sistema z dodatnimi ukrepi za zmanjšanje emisije S02.

c) Imisijske koncentracije
Bistveno zmanjšanje emisije S02 bo prispevalo k izboljšanju stanja
ozračja v neposredni okolici TET, kjer deluje ekološki informacijski
sistem. Pričakuje se, da razen ob dolgotrajnih neugodnih

Število terminov s preseženimi koncentracijami v letu 1998
so2
leto 1998
Kovk
Dobovec
Kum
Ravenska vas

urne 24
urne
Mejne
urne kritične
koncentracije
koncentracije
koncentracije
3
3
nad 700 mg/m
nad 125 mg/m3
Nad 350 mg/m
48
262
23
277
118
42
3

19
399

56

0
90

S stališča Zasavske regije varianta podaljšanje življenjske dobe
Termoelektrarne Trbovlje II preprečuje skokovito zvišanje
brezposelnosti in upokojevanja ter s tem lažjo zaobrnitev
sedanjega trenda, za kar je potrebno vsaj 5 let ter za resnejšo
revitalizacijo regije med 15 in 20 leti. Tako bomo izoblikovali
evropsko naravnan pristop gospodarske, socialne in razvojne
revitalizacije ogroženih slovenskih regij na pilotnem primeru
Zasavja.

Z opisanimi načini želimo doseči takšno ciljno stopnjo
brezposelnosti v regiji, da bo odpravljen vsaj razkorak do
povprečja, ki velja za državo. Za dosego tega cilja ocenjujemo,
da bo potrebno z različnimi vzpodbudami in instrumenti v celotnem
obdobju projekta podpreti 4.000 novih delovnih mest. Pri tem
računamo na vključitev večjih družb, nosilcev bodočega razvoja.

Ključni problem revitalizacije so nosilni ljudje in njihove ideje, ob
ustrezni usposobljenosti človeških virov in institucij, infrastrukture
in podjetij, kar omogoča aktivno revitalizacijo regije. Pri tem je
odločilna sinergija povezovanja znanja, sposobnosti in sredstev
za razvojne spodbude. Le ta povezuje pristojne vladne in
ministrske potenciale Slovenije, vzvode EU za revitalizacijo regij,
regijske strokovne institucije in upravne službe, velika, srednja in
mala podjetja, sindikate, GZS in OZS, vrhunske domače in tuje
strokovnjake ter finančne spodbude vlade in regije, sredstva
Phare in predstrukturnih instrumentov ter mednarodnih
infrastrukturnih bank za motivacijo vlaganja domačega in tujega
kapitala v razvojno oživitev regije.

4. FINANČNE POSLEDICE
Izhajajoč iz kompleksnosti reduciranja energetske dejavnosti, ki
izhaja iz stoletne tradicije, prepletenosti z regijskim
gospodarstvom, ekološkega in socialnega pečata na širšo okolico
ocenjujemo, da je postopnost razreševanja problematike edina
primerna. Tak pristop dokazujejo prakse v razvitih evropskih
državah pa tudi obremenitev javnih financ v smislu obsega kakor
dinamike za Slovenijo ni nerelevantna, saj se nahajamo v obdobju
tranzicije, ko razreševanju drugih ekonomskih problemov
dodajamo novega.
Vsi ti razlogi nas navajajo na opredelitev takšnega razdobja, v
katerem bodo tekli vzporedno procesi, ki prinašajo razvoj in
perspektivo, obdobje energetike pa se v okviru potencialov, s
katerimi razpolaga, samodejno izteče.

Program razvojnega prestrukturiranja bo predstavljal
operacionalizacijo že pripravljene regionalne razvojne strategije,
v smeri konkretnih projektov in nosilcev posameznih nalog. Program bo slonel na ter spodbujanja razvoja na območju, ki zaradi
dominacije starih industrij in rudarstvu nazaduje v svojem razvoju
in se že sedaj sooča z visoko stopnjo brezposelnosti in z izgubo
delovnih mest ter mu zaradi zapiranja rudnika grozi še dodatna
izguba delovnih mest. Program bo usmerjen zlasti na
pospeševanju ključnih dejavnikov za razvoj inovativnosti in
podjetništva, zlasti družbenega in razvojnega okolja ter podobe
regije, na izboljšanju človeških virov, na večjem vlaganju v
človeške vire, na izboljšanju dostopa do informacij, trga, tehnologije
in financiranja ter na izboljšanju organizacije in menedžmenta v
obstoječih in novih podjetjih. Program bo imel cilj ustrezno ustvariti
pogoje za pritegnitev investicij v regijo in vlagati v človeške vire,
delovno silo ustrezno prekvalificirati, usposobiti, dvigniti
izobrazbeno raven ter z več znanjem In razvojem tudi na lokalni
ravni povečati možnosti poslovanja in ustvarjanja novih delovnih
mest na tem območju.
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Predvidevamo takojšnje zapiranje že opuščenih jam in obzorij v
Rudniku Trbovlje-Hrastnik in izvedbo ekološke sanacije
Termoelektrarne Trbovlje II. Od 2004 dalje do leta 2015
premogovnik in elektrarna delujeta normalno, v obdobju 20162019 pa se premogovnik Trbovlje-Hrastnik dokončno zapre.
Ocena potrebnih sredstev, ki bo s posameznimi programi na
ravni investicijskega programa konkretizirana znaša 82,7 mlrd
SIT. Postopno zapiranje rudnika predstavlja 80% vrednosti,
ekološka sanacija elektrarne 13%, 7% pa predvidevamo za
revitalizacijo regije v delu vzpostavljanja njene razvojne
infrastruktutre.
Dinamika potreb po letih je uravnotežena tako, da predstavlja
skoraj enakomerno linearno obremenitev virov sredstev.
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Program zapiranja rudnika sprejme Vlada Republike Slovenije
najkasneje v roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona.

BESEDILO ČLENOV
I. Splošne določbe

5. člen
1. člen

Sredstva za izvajanje programa zapiranja rudnika se zagotavljajo
iz proračuna Republike Slovenije in iz lastnih virov.

1. program postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje - Hrastnik (v
nadaljnjem besedilu: rudnik) ter višino in način zagotavljanja
sredstev za izvajanja programa, do zaprtja rudnika;

Višina potrebnih sredstev za izvajanje programa zapiranja rudnika
se za prvih pet proračunskih let določi s tem zakonom, za
naslednja proračunska leta, do zaprtja rudnika, pa s proračunom
Republike Slovenije za posamezno proračunsko leto v okviru
ministrstva, pristojnega za energetiko. Celotna vrednost
postopnega zapiranja rudnika znaša 65.631 mio SIT.

Ta zakon določa

2. višino in način zagotavljanja sredstev za ekološko sanacijo
Termoelektrarne Trbovlje II,

Sredstva v proračunu Republike Slovenije se zagotovijo v obsegu,
ki zagotavlja izvajanje celotnega programa zapiranja rudnika za
posamezno proračunsko obdobje.

3. splošne okvire, namen, organizacijo, načela in instrumente in
sredstva za spodbujanje razvoja zasavske regije.

Sredstva v letnih proračunih Republike Slovenije se prioritetno
zagotovijo v obsegu, ki zagotavlja izvajanje programa zapiranja
rudnika in znašajo za posamezna leta:

2. člen
Namen tega zakona je zagotovitev razvojnega prestrukturiranja
zasavske regije zaradi posledic postopnega zapiranja rudnika.

Za leto 2000
Za leto 2001
Za leto 2002
Za leto 2003
Za leto 2004

3. člen
Zasavska regija po tem zakonu obsega zasavsko statistično
regijo, ki jo sestavljajo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje. Skupni
problemi te tri občine povezujejo še z občinama Litija in Radeče
ter z drugimi mejnimi občinami, ki odpirajo delovna mesta in s tem
preprečujejo povečevanje stopnje brezposelnosti v tej regiji.

1.000 mio SIT
4.395 mio SIT
5.242 mio SIT
4.237 mio SIT
3.491 mio SIT

Za izvajanje programa zapiranja rudnika in namensko koriščenje
proračunskih sredstev je odgovorno ministrstvo, pristojno za
energetiko.

II. Postopno zapiranje Rudnika Trbovlje - Hrastnik

III. Ekološka sanacija Termoelektrarne Trbovlje II

4. člen

6. člen

Postopno zapiranje rudnika se izvaja v obdobju od leta 2000 do
letS 2019. Postopno zapiranje rudnika se izvaja po programu o
postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik (v nadaljnjem
besedilu: program zapiranja rudnika).

Ekološka sanacija Termoelektrarne Trbovlje II se izvede v obdobju
od leta 2000 do leta 2003, finančne posledice v proračunu
Republike Slovenije pa bodo zaradi premostitvenega financiranja
segale do 2009.

Javno podjetje Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., ki izvaja postopno
zapiranje rudnika, izvede mednarodni javni razpis za izbiro
programa postopnega zapiranja rudnika.

Javno podjetje Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o. vodi investicijo
ekološke sanacije in mora izvajalca za pripravo investicijske
dokumentacije za ekološko sanacijo Termoelektrarne Trbovlje II
pridobiti na podlagi javnega razpisa. Investicijska dokumentacija
mora biti pripravljena do 30.11.1999.

Javno podjetje Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o. pridobi izvajalce
za dela pri postopnem zapiranju rudnika, ki jih ne more izvesti
samo, z javnim razpisom. Pri izbiri izvajalcev imajo prednost
izvajalci iz zasavske regije.

7. člen

Program zapiranja rudnika je sestavljen za dobo petih let in z
oceno do konca zapiralnega obdobja ter se dopolnjuje vsaka tri
leta za naslednje petletno obdobje.

Sredstva za namen iz prejšnjega člena se zagotavljajo iz
proračuna Republike Slovenije.
Višina potrebnih sredstev za ekološko sanacijo Termoelektrarne
Trbovlje II se za prva štiri proračunska leta določi s tem zakonom,
za naslednja proračunska leta, do dokončanja ekološke sanacije
sanacije, pa s proračunom Republike Slovenije za posamezno
proračunsko letov okviru ministrstva, pristojnega za energetiko.
Celotna vrednost ekološke sanacije znašal 1.000 mio SIT.

Program zapiranja rudnika vsebuje naslednje obvezne sestavine:
načrt poslovanja,
tehnično tehnološki del postopnega zapiranja,
ukrepe in aktivnosti za sanacijo okolja,
program aktivnega razreševanja presežnih delavcev v
povezavi z Regionalnim razvojnim programom Zasavja,
terminski plan aktivnosti,
potrebna sredstva in vire sredstev za izvajanje aktivnosti po
delih in letih,
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10. člen

V proračunu Republike Slovenije se za ekološko sanacijo
Termoelektrarne Trbovlje II, za posamezna leta, zagotovijo
naslednja sredstva:
Za leto 2000
Za leto 2001
Za leto 2002
Za leto 2003

Spodbude za izvajanje tega programa se oblikujejo z usklajenim
usmerjanjem proračunskih sredstev ministrstev, sredstev
Slovenske razvojne družbe in Sklada za regionalni razvoj in
ohranjanje posebnosti slovenskega podeželja, ki jih le ta dva
pridobita iz lastnih virov, sredstev mednarodnih finančnih pomoči
ter iz posebnih proračunskih postavk za izvajanje tega zakona.

1.100 mio SIT
1.100 mio SIT
1.100 mio SIT
1.100 mio SIT

Razvojne spodbude se dodeljujejo za pospeševanje trajnostnega
ekonomskega, socialnega in prostorskega razvoja regije in se
podrobneje opredelijo v programu.

Za izvajanje ekološke sanacije Termoelektrarne Trbovlje II in
namensko koriščenje proračunskih sredstev je odgovorno
ministrstvo, pristojno za energetiko.

Splošne usmeritve programa se nanašajo na naslednja področja:
izboljšanje infrastrukturne opremljenosti in dostopnosti regije,
investiranje v razvoj človeških virov,
zagotavljanje trajnostne rabe prostora in varovanja naravne
in kulturne dediščine,
razvojno prestrukturiranje gospodarstva,
vzpostavljanje razvojne infrastrukture v regiji za razvoj
inovativnosti in podjetništva ter za privabljanje investicij.

IV. Razvojno prestrukturiranje zasavske regije
8. člen
Temeljni dokument za usmerjanje razvojnih spodbud po tem
zakonu je Regionalni razvojni program Zasavja (v nadaljnjem
besedilu: program).

Vlada Republike Slovenije v okviru priprave letnih proračunov
Republike Slovenije v obdobju od leta 2000-2006 prioritetno
zagotovi sredstva za izvajanje posameznih spodbud v skladu s
sprejetim programom.

Program opredeljuje:
strategijo razvoja za obdobje 2000 - 2019,
program razvoja, usmeritve in prioritete za obdobje 2000 2006,
operativne programe, ki zajemajo podroben načrt dela,
nosilce, potrebna sredstva in vire financiranja, po
posameznem proračunskem letu za obdobje 2000 - 2006
razvojno infrastrukturo in organizacijsko strukturo za izvajanje
programa v regiji, vključno z načinom financiranja njene
vzpostavitve in pokrivanja stroškov delovanja do leta 2006.

Skupna vrednost posebnih proračunskih postavk za izvajanje
razvojnih programov se določi v višini 7% sredstev celotne
vrednosti programov iz 4., 6 in 8. člena tega zakona.
11. člen
Slovenska razvojna družba in Sklad za regionalni razvoj in
ohranjanje posebnosti slovenskega podeželja se lahko za
izvajanje ukrepov po tem zakonu v svojem imenu in za svoj
račun zadolžita pri domačih in mednarodnih finančnih institucijah
največ v skupni višini 5 milijard SIT.

9. člen
Za pripravo programa so odgovorne občine zasavske regije (v
nadaljnjem besedilu: občine).
Sklep o pripravi programa sprejmejo sveti občin v dveh mesecih
po uveljavitvi tega zakona.

12. člen
Prednost pri dodeljevanje razvojne spodbude po tem zakonu se
dodeljujejo posameznim operativnim programom, kjer je
zagotovljeno njihovo sofinanciranje iz lokalnih virov, najmanj v
višini 25% njegove vrednosti.

Pripravo programa občine, v soglasju s Svetom za razvoj Zasavja,
poverijo ustrezni regionalni razvojni instituciji.
Pri pripravi programa se pooblaščena regionalna razvojna
institucija obvezno povezuje s predstavniki ministrstev, javnih
institucij ter Sklada za regionalni razvoj in ohranjanje slovenskega
podeželja in Slovenske razvojne družbe.

S programom se določijo izjeme, po katerih je sofinanciranje
posameznih operativnih programov iz lokalnih virov lahko nižje
kot 25% njegove vrednosti.

Program sprejme Svet za razvoj Zasavja na predlog občinskih
svetov najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona in ga
predloži v obravnavo in potrditev Vladi Republike Slovenije.

13. člen
Razvojne spodbude se usmerjajo v skladu s postopki in kriteriji
resornih programov in instrumentov ter v skladu z naslednjimi
načeli usmerjanja spodbud iz evropskih strukturnih skladov:

Če občine v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona ne sprejmejo
sklepa o pripravi programa ali ne poverijo pripravo programa
ustrezni regionalni razvojni instituciji, vodi pripravo programa
ministrstvo pristojno za razvoj.

programskost,
preglednost,
dopolnilnost,
partnerstva,
vrednotenje učinkov.

Za usklajevanje programa na državni ravni in strokovno pomoč
pri njegovi pripravi je odgovorno ministrstvo, pristojno za razvoj.
Za izvajanje programa in namensko koriščenje proračunskih
sredstev je odgovorno ministrstvo, pristojno za razvoj.
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V. Svet za razvoj Zasavja
14. člen
Usmerjanje, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje učinkov
programov iz 4., 6. in 8. člena tega zakona izvaja Svet za razvoj
Zasavja (v nadaljnjem besedilu: svet), ki ga sestavljajo:

-

po en predstavnik občin Hrastnik, Litija, Radeče, Trbovlje in
Zagorje,
po en predstavnik Rudnika Trbovlje-Hrastnik in
Termoelektrarne Trbovlje II,
en predstavnik Območne gospodarske zbornice,
predstavniki ministrstev: Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti, Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj,
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo
za malo gospodarstvo, Ministrstvo za okolje in prostor,
Ministrstvo za promet in zveze, Ministrstvo za finance,
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo prehrano, Ministrstvo za šolstvo in šport,
predstavniki Sklada za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja, Slovenske razvojne
družbe in Zavoda republike Slovenije za zaposlovanje.

sofinanciranje poslovnih storitev v tem območju;
sofinanciranje dela stroškov za novo zaposlene s sedmo ali
višjo stopnjo izobrazbe v prvem letu po zaposlitvi;
sofinanciranje dela stroškov za uvajanje v delo oz. potrebne
do usposobitve za brezposelne in presežne delavce v skladu
s programom aktivne politike zaposlovanja;
znižanje davčne osnove po določbah 42. člena zakona o
davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št 72/93, 20/
95, 34/96, 27/98-odločba Ustavnega sodišča) za sklenjena
delovna razmerja, ne glede na to ali delavec prvič sklepa
delovno razmerje ter ali je pred sklenitvijo delovnega razmerja
bil prijavljen pri službi za zaposlovanje in za znesek, ki je
enak 45% izplačanih plač teh zaposlenih, in sicer največ za
prvih 60 mesecev njihove zaposlitve;
sofinanciranje samozaposlovanja;
subvencioniranje tehnološko razvojnih projektov, ki pomenijo
razvoj novih produktov, pridobivanje novih trgov ali uvajanje
novih tehnologij;
sofinanciranje ohranjanja obstoječih in vzpostavljanja novih
razvojno tehnoloških jeder;
sofinanciranje programov povezovanja podjetij;
druge razvojne spodbude.

Podrobnejši kriteriji za dodeljevanje višine in oblike spodbud se
določijo v programu. Med kriteriji se obvezno upošteva regijski
ponder, s katerim se višina spodbud, ki veljajo za območje
Slovenije, poveča za 25% razen v primerih, ko bi povečanje
spodbude preseglo 100% nastalih stroškov posameznega
projekta.

Na predlog subjektov iz prejšnjega odstavka svet imenuje Vlada
Republike Slovenije najkasneje 30 dni po uveljavitvi tega zakona.
Na svoji prvi seji sprejme svet poslovnik o delu in načinu odločanja.
Svet vodi po svoji funkciji minister, pristojen za gospodarstvo (v
nadaljnjem besedilu: minister). Administrativno in strokovno
podporo svetu zagotavlja ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.

16. člen
V okviru območja iz prejšnjega člena Slovenska razvojna družba
in Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja ter Rudnika Trbovlje-Hrastnik in
Termoelektrarna Trbovlje II vzpostavijo v sodelovanju z
Ministrstvom za gospodarske dejavnosti, Ministrstvom za malo
gospodarstvo in turizem, Ministrstvom za delo družino in socialne
zadeve, Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in občinami, eno ali več
industrijsko podjetniških con z namenom privabljanja investicij v
to območje.

VI. Posebno območje za pospeševanje novega
zaposlovanja
15. člen
Občine Hrastnik Trbovlje in Zagorje se s tem zakonom opredeljujejo
kot posebno območje za pospeševanje novega zaposlovanja, v
okviru katerega se opredelijo posebni pogoji za delovanje podjetij,
ki odpirajo nova delovna mesta na tem območju. Podjetja, ki odpirajo
nova delovna mesta na tem področju, so upravičena do naslednjih
spodbud:
-

VII. Končna določba
17. člen

sofinanciranje nakupa oziroma najema nepremičnin;
oprostitev prispevka za spremembo namembnosti zemljišč
in ponovnega plačila za obstoječe komunalne prispevke;

poročevalec, št. 43

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

32

14. junij 1999

OBRAZLOŽITEV

I. Splošne določbe

njegovo izdelavo poverijo najustreznejši regionalni razvojni
instituciji. Program sprejme Svet za razvoj Zasavja, potrdi pa ga
Vlada Republike Slovenije. Predlog zakona določa, da v primeru,
da občine ne sprejmejo pravočasno sklepa o pripravi programa,
vodi njegovo pripravo ministrstvo, pristojno za razvoj, ki tudi
nadzira njegovo izvajanje in namensko koriščenje proračunskih
sredstev.

Namen predlaganega zakona je zagotovitev razvojnega
prestrukturiranja zasavske regije zaradi posledic postopnega
zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik (rudnik). Da se bo omogočilo
postopno zapiranje rudnika je treba zagotoviti sredstva za
ekološko sanacijo Termoelektrarne Trbovlje II in tako podaljšati
njeno življenjsko dobo.

Sredstva za izvajanje programa in dodeljevanje razvojnih spodbud
se bodo po predlogu zakona zagotavljala iz proračuna Republike
Slovenije, v obsegu kot to določa predlog, iz virov in z inštrumenti
posameznih resorskih spodbud, sredstev Slovenske razvojne
družbe ter iz mednarodnih virov kot so sredstva pred pristopne
pomoči (Phare, ISPA, SAPARD), sredstva EIB, in sredstva Sklada
za socialni razvoj pri Svetu Evrope.

V tem poglavju predlog zakona opredeljuje zasavsko regijo kot
statistično regijo občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje, ki se glede
skupnih problemov povezujejo še z občinama Litija in Radeče ter
z drugimi mejnimi občinami, ki odpirajo delovna mesta in s tem
preprečujejo povečanje stopnje brezposelnosti v tej regiji.
II. Postopno zapiranje Rudnika Trbovlje-Hrastnik

S predlogom so določena tudi sredstva proračuna, kijih je potrebno
zagotoviti za pripravo programa in vzpostavljanje infrastrukture
v regiji, ki zajema predvsem sklad za razvoj človeških virov,
garancijski sklad oziroma sklad rizičnega kapitala in tehnološko
inovacijski center.

Rudnik se bo postopno zapiral v obdobju od 2000 do 2019 leta s
tem, da se bo do leta 2015 izvajalo postopno zapiranj skupaj z
izkopavanjem premoga za potrebe termoelektrarne, po tem roku
pa se bo začelo izvajati dokončno zapiranje rudnika.

Lokalne skupnosti bodo morale, za vsak program, ki bo deležen
razvojnih spodbud, zagotoviti najmanj 25% potrebnih sredstev iz
lastnih virov, program pa bo določal izjeme od te zahteve predloga
zakona.

Postopno zapiranje rudnika se bo izvajalo po programu, ki ga bo
sprejela Vlada Republike Slovenije za dobo petih let in z oceno do
konca zapiralnega obdobja s tem, da se bo dopolnjeval vsaka tri
leta za naslednje petletno obdobje. Sredstva za zapiranje rudnika
se bodo zagotavljala iz proračuna Republike Slovenije in iz lastnih
virov, vključujoč odprodajo finančnih naložb rudnika in znašajo
ocenjeno 65,63 mlrd SIT. Proračunska sredstva potrebna za prvih
pet let postopnega zapiranja so določena s predlogom zakona (5.
člen), za naslednja leta pa se bodo določala s proračunom
Republike Slovenije za posamezno proračunsko leto v okviru
ministrstva, pristojnega za energetiko.

V. Svet za razvoj Zasavja
Svet, ki ga sestavljajo predstavniki lokalnih skupnosti (občin),
območne Gospodarske Zbornice, ministrstev, Rudnika TrbovljeHrastnik, Termoelektrarne Trbovlje II, Sklada za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, Slovenske
razvojne družbe in območnega zavoda za zaposlovanje imenuje
Vlada Republike Slovenije, v tridesetih dneh po uveljavitvi predloga
zakona. V predlogu je določeno, da svet vodi minister, pristojen
za gospodarstvo, katerega ministrstvo zagotavlja svetu
administrativno in strokovno podporo. Svet usmerja, usklajuje,
spremlja in vrednoti učinke vseh treh programov po predlogu
zakona.

III. Ekološka sanacija Termoelektrarne Trbovlje II
Predlog zakona določa, da se bo ekološka sanacija
Termoelektrarne Trbovlje II izvedla v obdobju od leta 2000 do
konca leta 2003, premostitveno financiranje pa bo imelo za
posledico obremenitev proračuna Republike Slovenije do leta
2009.

VI. Posebno območje za pospeševanje novega
zaposlovanja

Vsa potrebna sredstva se bodo zagotavljala iz proračuna
Republike Slovenije in to v skupni višini 11,00 mlrd SIT in so v
predlogu določena po višini za prva štiri leta, za naslednja leta pa
se bodo določala s proračunom Republike Slovenije za
posamezno proračunsko leto v okviru ministrstva, pristojnega
za energetiko.

Predlog zakona določa, da se občine Hrastnik Trbovlje in Zagorje,
ki imajo v državnem merilu nadpovprečno stopnjo nezaposlenosti
in ki jih bo postopno zapiranje rudnika še dodatno obremenilo,
opredeljujejo kot posebno območje za pospeševanje novega
zaposlovanja in to v obliki posebnih spodbud za ustanovitev in
delovanje podjetij, ki odpirajo nova delovna mesta. Spodbude
podjetjem pri odpiranju novih delovnih mest na posebnem
območju zajemajo vse pomembnejše dejavnike poslovanja.
Kvantifikacija favorizacije območja sloni na Beli knjigi za strategijo
razvoja Slovenije, ki je bila izdelana v januarju 1999 in vključuje
kvalitativne kazalce razvoja ter razlike med slovenskimi regijami.

Investicijo bo vodila Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.
IV. Razvojno prestrukturiranje zasavske regije
Razvojno prestrukturiranje zasavske regije se bo izvajalo po
principih, ki jih vključuje predlog zakona o vzpodbujanju skladnega
regionalnega razvoja in regionalnem razvojnem programu
Zasavja, ki je temeljni dokument za usmerjanje razvojnih spodbud
po predlogu zakona. Predlog zakona opredeljuje sestavine
programa, ki ga sprejmejo občine zasavske regije najkasneje v
enem letu od njegove uveljavitve.

VII. Končna določba
Zakon bo začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Za pripravo programa so odgovorne občine zasavske regije, ki
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Predlog zakona o

PROMETNEM

VOZIL

DAVKU

OD

MOTORNIH

(ZPDMV)

- EPA 841 - II - hitri postopek

treba sprejeti dodatno obdavčitev osebnih avtomobilov, po
kateri bi obdavčitev v povprečju ostala enaka, kot do sedaj.
Vlada Republike Slovenije zato meni, da je predlog za
obravnavo navedenega predloga zakona po hitrem postopku
utemeljen z izrednimi potrebami države z javnim interesom
na tem področju.

Vlada Republike Slovenije je na 166. korespondenčni seji dne
8/6-1999 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O PROMETNEM DAVKU OD
MOTORNIH VOZIL,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.

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
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

S 1. julijem 1999 se bo v Republiki Sloveniji pričel uporabljali
Zakon o davku na dodano vrednost (Ur. list RS, št. 98/98). Z
navedenim zakonom se bo spremenila obdavčitev motornih
vozil v Republiki Sloveniji in sicer tako, da bodo vsa motorna
vozila obdavčena po enotni stopnji 19 %. S tem se bo stopnja
obdavčitve osebnih avtomobilov znižala s sedanjih 32 %
oziroma 20 % na 19%. Da ne bo prišlo do zniževanja obdavčitve
osebnih avtomobilov, Vlada Repupblike Slovenije meni, da je

- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za finance,
- Marija FERLEŽ, državna podsekretarka v Ministrstvu za
finance.

UVOD
b)

1. OCENA STANJA

V zakonu o davku na dodano vrednost je določena obdavčitev
vseh vrst vozil po splošni stopnji 19 %. Stopnja je določena v
skladu z usmeritvami iz šeste direktive EU, ki ureja obdavčitev
prometa blaga in storitev in je obvezujoča za članice EU.

a)
V Republiki Sloveniji je obdavčitev motornih vozil določena z
zakonom o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92, 9/92popr., 12/93 - odločba US, 71/93, 16/96, 57/97, 3/98 in 35/98), po
katerem so za motorna vozila predpisane stopnje prometnega
davka v višini 20% in 32%, v odvisnosti od delovne prostornine
motorja ter stopnja 5% za rabljena motorna vozila.

14. junij 1999

Večina držav članic ima poleg davka na dodano vrednost uvedene
posebne, dodatne prometne davke od motornih vozil. V
nadaljevanju je podan pregled (*) obdavčitve motornih vozil v
nekaterih državah EU, in sicer:
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Danska
1. davčna osnova:
oprostitve:
davčna stopnja:

vrednost novega motornega vozila (prodajna cena), v osnovo je vštet ddv
kombinirana in tovorna vozila, avtobusi, motor.kolesa
od 105% do 180% od vrednosti vozila (odvisno od cene vozila)

2. davčna osnova:
oprostitve:
davčna stoonia:

teža motornega vozila plačilo ob registraciji
vozila za obrambo države, vozila za prevoz invalidov, motorna kolesa
v fiksnih zneskih od 301 DKR - 5.423 DKR (glede na težo vozila).

Nemčija
davčna osnova:
oprostitve:
davčna stopnja:

Grčija
davčna osnova:
oprostitve:
davčna stopnja:
Španija
davčna osnova:
davčna stopnja:
Irska
davčna osnova:
oprostitve:
davčna stoonia:
Italija
davčna osnova;
oprostitve:
davčna stopnja:
Luxemburg
davčna osnova:
oprostitve:
davčna stoonia:

Nizozemska
davčna osnova:
oprostitve;

davčna stopnia:

poročevalec, št. 43

prostornina motorja ali nosilnost motor.vozil v cestnem
prometu (plača se ob vsakem podaljšanju, registracije)
določena vozila, namenjena posebnim dejavnostimdoločena v fiksnem znesku (do 2000 kg...22 DM/200kg,
2000-3000kg...23,5 DM/200kg, stara vozila: 3000 - 3500 kg ...25DM/200kg,
nad 3500kg različna progresivna lestvica (glede na razred vozila)
prostornina motorja in prodajna oz.iroma ocenjena vrednost
osebnega vozila
taxi, ki uporablja ekološko prijaznejšo energijo, vozila
namenjena za uporabo na tekmovališčih
do 1200 ccm ... 20DR/ccm, do 1800 ccm ... 26DR/ccm,
nad 1800 ccm ... 38DR/ccm (ne več... kot 100.000 DR).
vrednost novih oziroma rabljenih motornih vozil v cestnem
prometu, kot je določena za namene DDV
0%, 4%, 11% in 13% po posameznih območjih države
prostornina motorja ter prodajna oz. ocenjena vrednost
motornih vozil in motornih koles
vozila namenjena za tekmovanja, kmetijska vozila, gasilska
vozila, vozila namenjena za prevoze invalidov, itd.
glede na kategorijo vozila je stopnja določena v odstotku
od davčne osnove (od 13% do 30%).
prostornina motorja motornega vozila
določene vrste vozil namenjene za opravljanje javnih služb,
začasno uvožena vozila
odvisna od uvrstitve vozila v posamezno kategorijo vozil z
upoštevanjem prostornine motorja.
prostornina motorja ali nosilnost motornega vozila
vozila, ki so v lasti države oziroma lokalne skupnosti, vozila
namenjena opravljanju javnih služb, ambulantna vozila,
traktorji, privatna gasilska vozila, itd.
različne glede na to ali gre za osebna vozila ali vozila, ki
se uporabljajo za opravljanje dejavnosti, določena v fiksnem znesku
od 105LFR do 250 LFR.
ocenjena vrednost brez vključenega DDV osebnega
motornega vozila ali kolesa
nova vozila, ki so namenjena izvozu, nova vozila, ki so
namenjena za prevoz več kot 8 oseb, vozila namenjena
prevozu invalidov, službena vozila za policijske, vojaške in
gasilske potrebe
določena v odstotku od ocenjene vrednosti (10% -21%)
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Portugalska
davčna osnova:
oprostitve: ,
davčna stopnja:

Velika Britanija
davčna osnova:
oprostitve:
davčna stoonia:

prostornina motorja za nova osebna in kombinirana vozila za tekmovanja,
vozila za prevoz potnikov
avtodomi
do 1000 ccm ... 251ESC/ccm, 1000-1250 ccm..573ESC/ccm,
1251 -1500...1340ESC/ccm, 1501 -1750...1933ESC/ccm,
1751-2000..,3264ESC/ccm, 2001 -2500.,.3147ESC/ccm,
nad 2500... 1981 ESC/ccm.
glede na prostornino motorja
vozila namenjena za prevoz invalidov, vozila namenjena
vzdrževanju cest, ambulantna vozila, gasilska vozila
fiksni znesek določen za vozila, ki so namenjena osebni
rabi, kombinirana vozila in tovorna vozila (130 UKL na leto),
fiksni znesek za motorna vozila od 15 UKL do 55 UKL.

(*) Vir: lnventory of taxes levied in the Member States of the European Union, 16 th edition (1996).

kompresijo (dieselskim ali poldieselskim) - s prostornino cilindrov
do vključno 1500 ccm), 8703 32 ( Druga vozila z batnim motorjem
in notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo (dieselskim ali
poldieselskim) - s prostornino cilindrov nad 1500 ccm do vključno
2500 ccm), 8703 33
(Druga vozila z batnim motorjem in notranjim zgorevanjem na
vžig s kompresijo, dieselskim ali poldieselskim) - s prostornino
cilindrov nad 2500 ccm in 8703 90 (Druga) kombinirane
nomenklature carinske tarife, ki bodo prvič v prometu na območju
Republike Slovenije.

2. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Uveljavitev zakona o davku na dodano vrednost pomeni enotno
19% obdavčitev vseh motornih vozil, za razliko od veljavne
ureditve, po kateri je stopnja obdavčitve odvisna od delovne
prostornine vozila. Navedeno pomeni, da se bo obdavčitev
motornih vozil z delovno prostornino do 1800 ccm oziroma do
1900 ccm znižala i 20% na 19%, nad 1800 ccm oziroma nad
1900 ccm pa z 32% na 19%.
Namen uvedbe zakona o prometnem davku od motornih vozil je
nadomestitev izpada prihodkov iz naslova zmanjšanja davčne
obremenitve motornih vozil, zaradi uvedbe davka na dodano
vrednost.

Oprostitve so predvidene za izvoz, na podlagi mednarodnih
pogodb, za vozila muzejske vrednosti, določene primere
začasnega uvoza ter za športna vozila, namenjena le za uporabo
na tekmovališčih, do 31.12.2000 pa tudi za terenska motorna
vozila za potrebe slovenske vojske in policije.

3. CILJI IN NAČELA ZAKONA

Davčni zavezanec je proizvajalec ali uvoznik motornih vozil, s
tem da bo pri uvozu davek obračunaval carinski organ v skladu
s carinskimi predpisi.

Predlog zakona o prometnem davku od cestnih motornih vozil je
zasnovan tako, da vsebuje temeljne določbe o predmetu
obdavčevanja, davčnem zavezancu, davčni osnovi, znesku
davka, davčnih oprostitvah in nastanku davčne obveznosti.

Davek se bo plačeval v zneskih v odvisnosti od delovne
prostornine motorja, zneski so določeni v razponu od 10.000
tolarjev do 1.000.000 tolarjev.

Davek se bo plačeval od motornih vozil, ki se uvrščajo v tarifno
oznako 8703 (Avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana
predvsem za prevoz ljudi (razen vozil iz tar. št. 8702), vključno z
motornimi vozili za kombinirani prevoz ljudi in blaga (tipa "karavan",
"kombi", itd) in dirkalnimi avotomobili), in sicer od motornih vozil,
uvrščenih v tarifno oznako 8703 21 (Druga vozila z batnim
motorjem in vžigom s svečko, razen z rotacijskimi batnimi motorjis prostornino cilindrov do vključno 1000 ccm), 8703 22 (Druga
vozila z batnim motorjem in vžigom s svečko, razen z rotacijskimi
batnimi motorji- s prostornino cilindrov nad 1000 ccm do vključno
1500 ccm), 8703 23 (Druga vozila z batnim motorjem in vžigom s
svečko, razen z rotacijskimi batnimi motorji - s prostornino cilindrov
nad 1500 ccm do vključno 3000 ccm), 8703 24 (Druga vozila z
batnim motorjem in vžigom s svečko, razen z rotacijskimi batnimi
motorji- s prostornino cilindrov nad 3000 ccm), 8703 31 (Druga
vozila z batnim motorjem in notranjim zgorevanjem na vžig s
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Davčni zavezanec bo moral davek plačevati do zadnjega dne
naslednjega meseca za pretekli mesec. V istem roku bo moral
tudi predložiti mesečni obračun davka pristojnemu davčnemu
organu.
V zakonu je dano pooblastilo Vladi RS, da spreminja zneske davka
v skladu z ekonomsko politiko do 50 %.

4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Ocenjeno je, da bo znašal letni priliv iz tega naslova okoli 2.600
milijonov tolarjev.
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za motorno vozilo
z delovno prostornino motorja:

BESEDILO ČLENOV:
1. člen
(vsebina zakona)

od 901
od 1351
od 1601
od 1901
od 2501
od 3001
od 4001

S tem zakonom se uvaja obveznost plačevanja davka od prometa
motornih vozil (v nadaljnjem besedilu: davek) na območju
Republike Slovenije.
2. člen
(pripadnost davka)
Prihodki od davka pripadajo proračunu Republike Slovenije.

do 900
do 1350
do 1600
do 1900
do 2500
do 3000
do 4000

ccm
ccm
ccm
ccm
ccm
ccm
ccm

10.000 SIT
15.000 SIT
30.000 SIT
50.000 SIT
330.000 SIT
460.000 SIT
700.000 SIT
1.300.000 SIT.

7. člen
(nastanek davčne obveznosti)

3. člen
(predmet obdavčevanja)

Obveznost za obračun davka nastane takrat, ko je opravljen
promet motornih vozil.

Davek se plačuje od motornih vozil iz tarifnih oznak: 8703 21,
8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33 in 8703 90
kombinirane nomenklature carinske tarife, ki se dajo prvič v promet
na območju Republike Slovenije.

Šteje se, da je promet motornih vozil opravljen:
1. ko je izdan račun o prodaji motornega vozila;
2. ko je motorno vozilo izročeno, če je izročeno pred izdajo
računa ali brez izdajeračuna;
3. pri uvozu: ko nastane carinski dolg ali bi nastal, če ne bi bila
predpisana oprostitev plačila carine oziroma določena
carinska stopnja prosto;
4. ko se motorno vozilo vzame za lastno rabo;
5. ko se motorno vozilo izroči, če se odtuji brezplačno.

4. člen
(davčni zavezanec)
Zavezanec za obračunavanje in plačevanje davka (v nadaljnjem
besedilu: davčni zavezanec) je proizvajalec oziroma uvoznik
motornih vozil.

8. člen
(obračun davka)

Uvoznik iz prejšnjega odstavka je carinski dolžnik, določen v
skladu s carinskimi predpisi oziroma prejemnik motornega vozila.

Davčni zavezanec, ki ni uvoznik, mora obračunati davčno
obveznost za kolodfK^ki mesec.

5. člen
(oprostitve davka)

Davčni zavezanec mora v svojih evideni.ah zagotoviti podatku
po vrstah motornih vozil glede na delovno prostornino motorja,
na podlagi katerih obračunava in plačuje davek.

Davka od cestnih motornih vozil se ne plačuje:
1. od vozil, ki se izvozijo;
2. od vozil za:
- službene potrebe diplomatskih in konzularnih predstavništev,
akreditiranih v Sloveniji;
- službene potrebe mednarodnih organizacij, če to določajo
mednarodne pogodbe, ki veljajo za Slovenijo;
- osebne potrebe tujega osebja diplomatskih in konzularnih
predstavništev, akreditiranih v Sloveniji, vključno z njihovimi
družinskimi člani;
- osebne potrebe tujega osebja mednarodnih organizacij,
vključno z njihovimi družinskimi člani, če to določajo
mednarodne pogodbe, ki veljajo za Slovenijo;
3. od uvoza rabljenih vozil muzejske vrednosti, starejših od 30
let;
4. od vozil, ki se začasno uvozijo, če so popolnoma oproščena
plačila uvoznih dajatev v skladu s carinskimi predpisi;
5. od športnih vozil, ki niso prirejena za vožnjo v cestnem
prometu in so namenjena samo za uporabo na tekmovališčih;
6. od terenskih motornih vozil, ki se nabavljajo za potrebe
Slovenske vojske in policije.

Na podlagi evidenc iz prejšnjega odstavka sestavi davčni
zavezanec mesečni obračun davka, ki ga mora predložiti
davčnemu organu do zadnjega dne naslednjega meseca po
poteku meseca, za katerega je sestavil obračun.
Iz obračuna iz prejšnjega odstavka morajo biti razvidni: obdobje,
za katero se plačuje davek, opravljen promet motornih vozil po
vrstah vozil iz 6. člena tega zakona zneski obračunanega davka.
Davčni zavezanec mora davčnemu organu predložiti obračun
davka ne glede na to, ali je za obdobje, za katerega predloži
obračun, dolžan plačati davek ali ne.
9. člen
(plačilo davka)
Davčni zavezanec mora obračunani davek plačati do zadnjega
dne naslednjega meseca po poteku meseca, v katerem je nastala
davčna obveznost.

Določba 6. točke prejšnjega odstavka se uporablja do
31.12.2000.

10. člen
(obračun in plačilo davka pri uvozu)

6. člen
(zneski davka)

Pri uvozu motornih vozil obračunava davek pristojni carinski organ, davek pa se obračunava in plačuje, kot da bi bil uvozna
dajatev v smislu 3. člena carinskega zakona.

Davek se plačuje od posameznega motornega vozila glede na
delovno prostornino motorja v naslednjih zneskih:
poročevalec, št. 43

ccm
ccm
ccm
ccm
ccm
ccm
ccm

znaša davek:
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stvarne In krajevne pristojnosti davčnega oziroma carinskega
organa, ki niso urejena s tem zakonom, se uporablja zakon, ki
ureja davčni postopek in zakon, ki ureja davčno službo oziroma
carinski zakon in zakon, ki ureja carinsko službo.

11. člen
(vračilo plačanega davka)
Če oseba, ki opravlja trgovsko dejavnost, izvozi motorno vozilo,
od katerega je bil plačan davek, ima pravico do vračila plačanega
davka, če davčnemu organu predloži dokazilo o plačilu ter izvozno
carinsko deklaracijo, potrjeno s strani carinskega organa, iz katere
mora biti razvidno, daje motorno vozilo zapustilo carinsko območje
Republike Slovenije.

Obvezna navodila za izvajanje tega zakona izda, če je potrebno,
minister, pristojen za finance.
15. člen
(prekrški)

12. člen
(posebne določbe)

Posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 300.000
do 12.000.000 tolarjev, pravna oseba pa z denarno kaznijo od
1.000.000 do 18.000.000 tolarjev, če:

Davek od motornih vozil se všteva v osnovo za obračun davka
na dodano vrednost.

1. ne obračuna davka ter ne sestavi in ne predloži mesečnega
obračuna davka davčnemu organu v skladu z 8. členom tega
zakona;
2. ne plača davka v roku iz 9. člena tega zakona.

13. člen
(pooblastilo vladi)
V skladu z ekonomsko politiko Slovenije lahko Vlada Republike
Slovenije zmanjša ali poveča zneske davka iz 6. člena tega zakona
do 50%.

Z denarno kaznijo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev se za prekršek
iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe.

14. člen
(uporaba drugih predpisov)

16. člen
(začetek veljavnosti zakona)

Glede obračunavanja zamudnih obresti, pravnih sredstev,
postopka prisilne izterjave ter vseh drugih vprašanj postopks,

Ta zakon začne veljati 1. julija 1999.

OBRAZLOŽITEV:

Davek je določen v pavšalnem znesku, odvisno od delovne
prostornine motornega vozila. V 7. členu predloga zakona je
določen nastanek obveznosti obračuna prometnega davka. Šteje
se, da ta nastane takrat, ko je opravljen prvi promet motornih
vozil na ozemlju države (ko proizvajalec izda račun o prodaji; ko
je motorno vozilo izročeno, če je izročeno pred izdajo računa ali
brez izdaje računa; ko se motorno vozilo vzame za lastno rabo ali
ko se motorno vozilo izroči, če se odtuji brezplačno).

S predlogom zakona o prometnem davku od motornih vozil se
uvaja obdavčitev motornih vozil z tarifnih oznak: 8703 21, 8703
22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33 in 8703 90
kombinirane nomenklature carinske tarife (Uradni list RS, št. 77/
97), ki se dajo prvič v promet na območju Republike Slovenije.
Iz obdavčitve so izvzeta vozila, ki se izvozijo; kadar je to določeno
z mednarodno pogodbo; rabljena vozila muzejske vrednosti,
starejša od 30 let; vozila, ki se začasno uvozijo, če so popolnoma
oproščena carine; športna vozila, ki niso prirejena za vožnjo v
cestnem prometu in so namenjena samo za uporabo na
tekmovališčih ter do 31.12.2000 terenska motorna vozila za
potrebe Slovenske vojske in policije.

Davčni zavezanec bo obračunaval davek v zneskih glede na
delovno prostornino motorja posameznega vozila, plačati pa ga
bo moral do zadnjega dne naslednjega meseca po poteku
meseca, v katerem ga je obračunal.
Carinski organ obračuna prometni davek ko nastane carinski
dolg ali bi ta nastal, če ne bi bila predpisana oprostitev plačila
carine oziroma določena carinska stopnja prosto.

Zavezanec za obračun in plačilo prometnega davka je
proizvajalec motornih vozil, pri uvozu pa carinski dolžnik oziroma
prejemnik vozila, davek pa obračunava pristojni carinski organ v
skladu s carinskimi predpisi.

14. junij 1999
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

IN

DOPOLNITVAH

STANOVANJSKEGA

ZAKONA

(SZ-?)

- EPA 842 - II - skrajšani postopek

Vlada Republike Slovenije je dne 2. junija 1999 poslala
v obravnavo predlog zakona o spremembah In
dopolnitvah stanovanjskega zakona • skrajšani
postopek - EPA 842 - II.
Dne 28. oktobra 1998 je skupina poslancev s
prvopodplsanlm Jankom Vebrom predložila
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o
dopolnitvi stanovanjskega zakona - prva obravnava •
EPA 603 - II In dne 22. aprila 1999 poslanec Franc Jazbec
predlog zakona o dopolnitvi stanovanjskega zakona
- skrajšani postopek - EPA 793 - II ki urejata enako
oziroma podobno vsebino kot predloženi zakon.
Ker zakonodajna postopka o predlogih zakonov, ki ju
je predložila skupina poslancev s prvopodplsanlm
Jankom Vebrom In poslanec Fran Jazbec še nista
končana, je predsednik Državnega zbora na podlagi
četrtega odstavka 174. člena poslovnika Državnega
zbora zadržal dodelitev predloga zakona, ki ga je
predložila Vlada Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je na 111. seji dne 27/5-1999 določila
besedilo:

julija, ko preneha veljati sedanji predpis o določanju neprofitnih
najemnin.

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
STANOVANJSKEGA ZAKONA,

Neuveljavitev sprememb zakona bi lahko pomenila, da se
bodo neprofitne najemnine zvišale preko vsake razumne mere,
ker ne bodo veljali zakonski predpisi o njihovem določanju.

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

1

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:

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike
Slovenije, da predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
o'mnvanjskega zakona obravnava po skrajšanem postopku,
' t gro spremembo in dopolnitev zakona v zvezi z odločbo
u.
sodišča, ki je ugotovilo, da so določeni členi
s. ->o. «ktTa zakona v neskladju z ustavo. Rok za
na / postavilo ustavno sodišče se izteče 22.

- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor,
- mag. Dušan BLAGANJE, državni sekretar v Ministrstvu za
okolje in prostor.
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I. UVOD

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA

Cilj predlaganega zakona je uskladitev določb 63. člena
stanovanjskega zakona z odločbama Ustavnega sodišča in
zagotovitev pravilne zakonske podlage za ureditev neprofitnih
najemnin s podzakonskim aktom.

Ustavno sodišče je v odločbi št. U-l-119/94 z dne 21.3.1996 (Ur.
I. RS št. 24/96) sprejelo stališče, da je poseg v oblikovanje
najemnine, predvsem njeno omejevanje, eden od ukrepov
zagotavljanja socialne funkcije stanovanjskega premoženja, ki
ima svojo upravičenost v 67. členu Ustave. Zato se Ustavno
sodišče ni spuščalo v presojo ustavnosti zakonske ureditve, ki
določa omejitev višine najemnine za neprofitna stanovanja in za
stanovanja z nekdanjo stanovanjsko pravico. Ustavno sodišče
je sočasno menilo, da pomeni omejevanje višine najemnine, kolikor
velja za lastnike stanovanj, poseg v lastninsko pravico oziroma
normiranje načina uživanja te lastnine.

3. POGLAVITNE REŠITVE
Zakon mora prednostno zagotoviti zakonske podlage za
neprofitno najemnino, kar zahteva, da se sedanji 63. člen
stanovanjskega zakona razširi z opredelitvijo, katere stroške
zajema neprofitna najemnina, ter katere elemente bo upošteval
podzakonski akt, ki bo določil podrobnejši način in postopek za
izračun neprofitnih najemnin ob omejitvah, določenih v zakonu.
Na podlagi spremenjenega in dopolnjenega zakona bo izdan nov
pravilnik o določitvi neprofitnih najemnin. S pravilnikom bodo v
skladu z določbami zakona določena nadrobnejša merila za
izračun neprofitne najemnine, ki pa bo morala biti postopoma
usklajena z dejanskimi stroški uporabe stanovanja.

Glede na to, da Ustava dovoljuje tako poseganje le z zakonom,
ga zakonodajalec ne more prenesti na druge organe.
S citirano odločbo je Ustavno sodišče ugotovilo, da je stanovanjski
zakon v neskladju z Ustavo, kolikor za neprofitna stanovanja in
za stanovanja, na katerih je bila do njegove uveljavitve dodeljena
stanovanjska pravica, zahteva pri oblikovanju najemnine
skladnost z metodologijo, predpisano za oblikovanje najemnin v
neprofitnih stanovanjih, ne da bi zakon sam v temelju uredil tako
najemnino in določal okvir za podzakonski akt o metodologiji
njenega določanja in s tem tudi o obsegu omejitve prostega
določanja najemnine.

Ker današnje neprofitne najemnine teh stroškov ne pokrivajo, bo
njihova uskladitev pomenila, da se bodo morale dvigniti, vendar
pa bo pri tem potrebno poleg ekonomskih zakonitosti tudi v bodoče
upoštevati socialno vzdržnost takšnega povečanja. Zato predlog
zakona predvideva, na njegovi podlagi izdani pravilnik pa bo
upošteval oziroma nadrobneje določil, zlasti tri ukrepe. Prvi ukrep
je zakonska določitev pojma neprofitne najemnine in razlike med
neprofitno in profitno najemnino. Drugi ukrep je zakonska določitev
razlike med najemninami za neprofitna in za socialna stanovanja,
ki je stanovanjski zakon sedaj ne določa. Tretji ukrep pa je
postopnost pri uveljavljanju stroškovne neprofitne najemnine,
povezana tudi z izpopolnitvijo subvencioniranja najemnin na
podlagi novih predpisov. Torej bo uveljavitev novih neprofitnih
najemnin postopna, pri čemer bodo dokončno lahko uveljavljene
šele po sprejemu novih predpisov o subvencioniranju najemnin.

Ustavno sodišče je naložilo Državnemu zboru Republike Slovenije,
da mora to neskladje z Ustavo odpraviti v dvanajstih mesecih od
objave odločbe Ustavnega sodišča. Predlagatelj je želel da pri
odpravi neskladja stanovanjskega zakona z Ustavo ne ostane
zgolj na ravni zahteve Ustavnega sodišča, temveč da se z
zakonom uveljavi neprofitno najemnino v strukturi in višini, ki bo
poleg sredstev za potrebno upravljanje in gospodarjenje s
stanovanjskimi hišami zagotavljala tudi spodbujanje naložb v
gradnjo najemnih stanovanj. Tako izhodišče pa je pred zakonsko
uveljavitvijo potrebovalo vsaj dogovor o bistvenih poudarkih aktivne
stanovanjske politike, razviden šele iz dosedanjih razprav o
predlogu nacionalnega stanovanjskega programa.

V tehničnem pogledu, t.j. glede izpolnjevanja bistvenih zahtev za
objekte predpisane s predpisi o graditvi objektov, se stanovanja
med seboj ne morejo razlikovati. Tudi socialna oziroma neprofitna
stanovanja se glede izpolnjevanja bistvenih (tehničnih) zahtev za
objekte ne morejo razlikovati od profitnih ali lastnih stanovanj,
razlikujejo pa se lahko glede velikosti, vrednosti lokacije ter glede
obsega in kakovosti končnih obdelav in vgrajenih naprav in
napeljav, vendar vselej le tako, da so dosežene aJi presežene
predpisane tehnične norme.

Ker je Ustavno sodišče z odločbo U-l-190/95 z dne 17. 12. 1998
(Ur.l. RS, št. 4/99) vsled neskladnosti stanovanjskega zakona z
Ustavo razveljavilo pravilnik o metodologiji za oblikovanje najemnin
v neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 47/95), pri čemer bo
razveljavitev začela učinkovati po preteku šestih mesecev od
objave odločbe Ustavnega sodišča v Uradnem listu, je potrebno
s spremembo in dopolnitvijo stanovanjskega zakona odpraviti
neskladje stanovanjskega zakona z Ustavo oziroma zakonsko
uokviriti neprofitne najemnine, s tem pa tudi zagotoviti zakonsko
podlago za izdajo novega pravilnika o metodologiji za oblikovanje
najemnin v neprofitnih stanovanjih.

Socialno stanovanje se razlikuje od neprofitnoga načeloma samo
po tem, da ga ima v najemu upravičenec, ki mu je po predpisih o
socialnem varstvu mogoče dodeliti takšno stanovanje v najem,
neprofitno pa od profitnega po tem, da je oddano v najem za
neprofitno najemnino, pa tudi po tem, da sta njegova velikost
(primerno stanovanje) in vrednost regulirana s stanovanjskimi
predpisi.

Skladno z določbami 204. a člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije predstavlja sprememba in dopolnitev
stanovanjskega zakona v zvezi z odločbo Ustavnega sodišča
razlog za odločitev o obravnavi predloga zakona po skrajšanem
postopku. Skrajšani postopek pa je v obravnavanem primeru še
dodatno utemeljen, saj zaradi roka za uskladitev, ki ga je določilo
Ustavno sodišče, 22. julija 1999 preneha veljati sedanji predpis o
določanju neprofitnih najemnin, takšno prenehanje pa bi povzročilo
pravno praznino z velikimi posledicami.
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To pa ne pomeni, da občine ne morejo pridobivati novih socialnih
stanovanj oziroma da neprofitne stanovanjske organizacije ne
morejo pridobivati neprofitnih stanovanj ceneje kot z nakupi na
trgu novih stanovanj - n.pr. z nakupom starejših stanovanj ali z
graditvijo na cenejših stavbnih zemljiščih. Nasprotno, zakon in na
njegovi podlagi izdan predpis morata spodbujati pridobivanje
cenejših socialnih in neprofitnih stanovanj. Najemnina, ki pokriva
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Navedeni pogoji se nadrobneje določijo z regulacijo neprofitnih
najemnin s podzakonskim predpisom in sicer na način, ki:
a) navzgor omejuje (limitira) višine oziroma deleže posameznih
vrst stroškov;
b) določa nadomestila za posamezne vrste ali deleže stroškov v
strukturi neprofitne oziroma socialne najemnine.
Stroški investicijskega in tekočega vzdrževanja so materialna
vlaganja v ukrepe, ki jih mora zagotavljati lastnik in so potrebni,
da se ohranja nespremenjena uporabna vrednost stanovanja
oziroma stanovanjske hiše vso dobo trajanja. Investicijsko
vzdrževanje obsega večja popravila elementov stanovanja in
stanovanjske hiše ter njihovo zamenjavo po poteku življenske
dobe. Tekoče vzdrževanje so vsi sprotni ukrepi, potrebni zaradi
preprečitve prezgodnje obrabe posameznega elementa
stanovanja in stanovanjske hiše.

stroške, je namreč premo sorazmerna s ceno stanovanja. To
pomeni, da drago stanovanje ne omogoča socialno vzdržne
najemnine oziroma da najemnina, ki je socialno vzdržna, ne more
pokriti stroškov uporabe stanovanja.
Vendar ta dejstva v preteklosti niso bila vedno upoštevana. Zato
obstajajo neprofitna in celo socialna stanovanja, ki so bila celo v
novejšem času pridobljena po cenah, katerih polno upoštevanje
v osnovi za izračun najemnine, bi povzročilo resen poseg v
obstoječa najemna razmerja, ki so bila sklenjena pod drugačnimi
pogoji. Osnova za izračun neprofitne najemnine po sedanji
metodologiji je namreč na podlagi rezultatov točkovanja stanovanj
in določanja vrednosti točke omejena na tolarsko protivrednost
1.200,00 DEM/m2, v neprofitnem najemu za tako izračunano
najemnino pa so tudi do trikrat dražja stanovanja.
Upoštevanje dejanske vrednosti stanovanja kot osnove za izračun
neprofitne najemnine tudi v že sklenjenih najemnih razmerjih bi
zaradi takšnih razlik v številnih primerih pomenilo bistveno
spremembo pogojev, pod katerimi so bile sklenjene najemne
pogodbe. Položaj je podoben v vseh obstoječih najemnih razmerjih,
zato bo pri pripravi novega pravilnika upoštevana tudi nujna
preprečitev bodisi dejanske ali neprave retroaktivnosti.

Stroški upravljanja stanovanj in stanovanjskih hiš so stroški, ki
zagotavljajo opravljanje storitev upravljanja v stanovanjski hiši po
določbah stanovanjskega zakona in predpisov, izdanih na njegovi
podlagi.
Stroški vzdrževanja in upravljanja izhajajo iz empiričnih
raziskovalnih projektov. Stroški tekočega vzdrževanja so
teoretično enakomerni, stroški investicijskega vzdrževanja pa v
času trajanja objektov neenakomerno naraščajo. V prvih 56 letih
znašajo skupni stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja
vseh elementov stanovanja oziroma stanovanjske hiše 121 %
investicijske vrednosti, t.j. 2,16% letno, v 100 letih pa povprečno
2,48% letno, pri čemer je viden izrazit porast stroškov v 60 letu
starosti. Pri tem stroški tekočega vzdrževanja znašajo v 56 letih
0,44% letno, v 100 letih pa povprečno 0,40% letno, stroški
investicijskega vzdrževanja pa znašajo v 56 letih 1,74% letno, v
naslednjih 24 letih - do 80. leta starosti 2,39% letno, od 80. do 100.
leta pa povprečno 2,22% letno.'

Najemnina kot v odstotkih izraženi delež od vrednosti stanovanja,
se bo na podlagi nove metodologije sicer morala postopoma
nekoliko povečati tudi za obstoječa najemna razmerja, ustreznejše
določanje izhodiščne vrednosti stanovanj kot podlage za izračun
neprofitne najemnine pa bo veljalo za nova najemna razmerja,
sklenjena po uveljavitvi novega pravilnika.
To pomeni, da se bodo za obstoječa najemna razmerja vrednosti
stanovanj kot podlage za izračun najemnin še naprej oblikovale z
določanjem (revalorizacijo) vrednosti točke za točkovana
obstoječa stanovanja oziroma najemna razmerja.

Pri stroških za tekoče vzdrževanje je treba upoštevati, da jih ne
poravnava v celoti lastnik stanovanja, temveč je pri tem udeležen
tudi najemnik neposredno, saj plačuje n.pr. stroške tekočega
vzdrževanja nekaterih notranjih končnih obdelav stanovanja. Zato
je potrebno med stroške neprofitne najemnine šteti samo
reducirane tekoče vzdrževalne stroške, t.j. stroške za tekoče
vzdrževanje nujnih elementov, ki znašajo 0,31% letno.

Oba predpisa - zakon in metodologija - zato tudi ne moreta sanirati
položaja tistih lastnikov neprofitnih stanovanj - neprofitnih
stanovanjskih organizacij - ki so morebiti pridobili in oddali v
neprofitni najem predraga stanovanja. Ne nazadnje so bili tako
lastnikom in najemnikom pogoji za oblikovanje najemnin, kot so
izhajali iz omejitev, predpisanih z veljavno metodologijo, znani.
Prav tako pa tudi z novo najemninsko metodologijo ni mogoče
reševati protislovij v interesih lastnikov in najemnikov
denacionaliziranih stanovanj, ki so rešljiva samo z večjimi
spodbudami za pravično nadomestno privatizacijo stanovanj po
določbah stanovanjskega zakona.

Redukcija je potrebna tudi pri investicijskem vzdrževanju, saj tudi
to niti v 100-ietni podaljšani življenjski dobi objekta, v dobi, ki torej
za 40 let presega amortizacijsko dobo, ne bo potrebno za vse
elemente stanovanja oziroma stanovanjske hiše. Ni namreč
verjetno, da bo v tem obdobju treba zamenjati ali zamenjavi
stroškovno enakovredno popraviti nosilne konstrukcije in nekatere
druge trajnejše dele zgradbe. Zato je potrebno med stroške
neprofitne najemnine šteti približno 75% delež teoretično
izračunanih stroškov kot reducirane stroške investicijskega
vzdrževanja, ki do izteka amortizacijske dobe znašajo 1,30%
letno, po tem obdobju pa 1,70% letno.

Zakon uvaja definicijo najemnine in določa razliko med profitno,
neprofitno in socialno najemnino. Najemnina je uporabnina za tuje
stanovanje in edini vir za kritje stroškov uporabe ter naložbe v
stanovanje oziroma stanovanjsko hišo. Najemnina mora zato
pokrivati stroške za investicijsko in tekoče vzdrževanje, upravljanje
in zavarovanje stanovanja in pripadajočih skupnih prostorov, delov
in naprav ter zemljišča stanovanjske hiše, stroške amortizacije
in stroške kapitala, vloženega v stanovanje ter pripadajoče skupne
prostore, dele in naprave ter zemljišče stanovanjske hiše.
Najemnina se izračunava na letni podlagi, plačuje pa se v
mesečnih obrokih za vsak tekoči mesec.

Amortizacija je letni strošek, s katerim se v določenem obdobju
stanovanje oziroma stanovanjska hiša nadomesti in ki ima v
naložbenem pomenu vlogo ohranjanja vrednosti glavnice, vložene

'Viri:

14. junij 1999
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1.UL-FGG Ljubljana, UM-GF Maribor: Organizacijske oblike
vzdrževanja in prenove stanovanjskih zgradb v Republiki Sloveniji,
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2. UL-FGG Ljubljana: Optimizacija gospodarjenja s stanovanji in
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3. UL-FGG Ljubljana: Oblikovanje in vrednotenje elementov
stroškovne najemnine, CRP Stanovanje, RS MOP in MZT, enoletni
strokovno raziskovalni projekt, 1998
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v stvar, t.j. v stanovanje oziroma stanovanjsko hišo, katere
vrednost se za razliko od neopredmetenih naložb s staranjem in
kljub tekočemu in investicijskemu vzdrževanju zmanjšuje.

Primerjave glede na razmerje med varnostjo in donosnostjo
naložbe kažejo, da bi bila skupna donosnost naložbe v najemno
stanovanje pogojno, t.j. v odvisnosti od varnosti naložbe, ki v
Sloveniji zaenkrat še ni primerna, profitna, če bi znašala več kot
4% letno. Pri tem je precejšnjega pomena, kolikšna je preostala
vrednost stanovanja po izteku amortizacijske dobe, oziroma
kolikšen delež amortizacije je mogoče šteti v donos naložbe,
nadalje kakšni so viri v stanovanje vloženega kapitala (razmerje
med lastnim in tujim), pa tudi kako lastnik nalaga obroke, ki jih z
najemnino dobi za amortizacijo in obresti. Glavni pomen pa ima
pri donosnosti realnost investicijske vrednosti stanovanja oziroma
stanovanjske hiše kot osnove za izračun najemnine.

Zakon predvideva amortizacijo v višini 1/60 vrednosti letno. To
pomeni, da se šteje stanovanje oziroma stanovanjska hiša po 60
letih za amortizirano, da je v tem obdobju lastniku glavnica
nadomeščena in da torej pri stanovanjih in stanovanjskih hišah,
starejših od 60 let tega stroška v najemnini ni mogoče zaračunavati.
Ta časovna omejitev pa velja samo za ta strošek, medtem ko so
vsi drugi stroški, ki jih mora pokrivati najemnina, trajni.
Zaradi spremenljivosti vzdrževalnih stroškov ter časovne
omejenosti stroška amortizacije je najemnina za stanovanje
časovno spremenljiva in sicer se spremeni po 60 letu starosti
stanovanja oziroma stanovanjske hiše. Po tem letu se namreč
prejšnja najemnina zmanjša za amortizacijo in poveča za prirast
v povprečnih stroških investicisjkega vzdrževanja.

Ali neprofitna najemnina v deležu, ki odpade na stroške kapitala
pokriva samo stroške financiranja, ali samo obresti za lastna
sredstva, ter v kakšni višini, je odvisno od načina pridobitve
stanovanja oziroma stanovanjske hiše. V javnem sektorju, oziroma
v deležu financiranja stanovanj kjer se lastna sredstva pridobivajo
iz javnih, t.j. proračunskih virov po načelu proračunskih odhodkov,
t.j. nepovratno, prav zaradi tega načela ni mogoče priznavati
enakih obresti na kapital, kot pri zasebnih sredstvih, upravičeno
pa je priznavanje stroškov financiranja za del sredstev, pridobljen
s posojili.

Sredstva, vložena v stanovanje oziroma stanovanjsko hišo so
lahko lastna oziroma izposojena. Stroški kapitala so sredstva
financiranja, t.j. obresti za izposojeni kapital ter obresti za lastna
sredstva. Medtem ko je razumljivo, da mora profitna najemnina
pokrivati vse stroške kapitala, je pri neprofitni najemnini potrebno
upoštevati nekatere posebnosti virov za financiranje neprofitnih
stanovanj. Za pridobivanje neprofitnih stanovanj je trenutno
mogoče pridobiti do 40% ugodnih stanovanjskih posojil
Stanovanjskega sklada RS, v bodoče pa bi morali ta delež povečati
na 60%, medtem, ko bo morala neprofitna stanovanjska
organizacija zagotoviti 40% sredstev (sedaj 60%) iz drugih virov.
Prav tako bo potrebno precej podaljšati ročnost posojil
Stanovanjskega sklada RS, da bi dosegli uspešnejše spodbujanje
pridobivanja neprofitnih stanovanj.

Vendar pa so neprofitne stanovanjske organizacije praviloma
osebe zasebnega prava, neprofitna stanovanja pa se ne
pridobivajo z javnimi nepovratnimi sredstvi. S takšnimi sredstvi
(t.j. iz občinskih proračunov ali sredstev občinskih stanovanjskih
skladov) se po stanovanjskem zakonu pridobivajo samo socialna
stanovanja.
Upoštevati pa je potrebno še eno izjemo. To so stanovanja, ki so
bila nekoč v družbeni lastnini, bodisi tista, zgrajena iz nekdanjih
družebnih sredstev, ali pa nacionalizirana stanovanja, ki pa niso
bila denacionalizirana. Tudi v tem primeru je potrebno šteti, da so
bila stanovanja pridobljena z javnimi nepovratnimi sredstvi.

Ne glede na to, ali bo šlo pri drugih virih za lastna sredstva, kar je
v sedanjih razmerah manj verjetno, ali za posojila tretjih oseb, tudi
uporaba tega dela sredstev povzroča stroške, ki se lahko
poravnajo samo iz najemnine.

Pri zasebnih stanovanjih v neprofitnom najemu, ki so bila
pridobljena brez posojilnih bremen (n.pr. z denacionalizacijo), pa
ni upravičeno obračunavanje stroškov financiranja, utemeljeno
pa je priznavanje obresti na kapital. Tudi takšna stanovanja so
namreč samo vrsta opredmetene naložbe, ki je ne samo izrazljiva,
temveč (s prodajo) tudi spremenljiva v denarno naložbo, ki
lastniku prinaša kapitalski donos.

Stroški financiranja kot letni stroški so zmnožek obrestne mere
in glavnice najetega posojila - za neprofitna stanovanja torej za
60% izposojenih srestev po obrestni meri največ 2,5%, kolikor
znašajo ta čas obresti za ugodna posojila Stanovanjskega sklada
RS. To pomeni, da bi letni stroški financiranja v strukturi neprofitne
najemnine smel znašati največ 1,5% od vrednosti stanovanja v
času vračanja posojila. Vendar pa je potrebno upoštevati tudi
stroške za (v tem primeru 40% znašajoča) lastna sredstva po
enaki obrestni meri., to pa bi pomenilo v istem času še dodatni
1% od vrednosti stanovanja oziroma stanovanjske hiše.

Glede na navedene razlike v upravičenosti upoštevanja oziroma
obračunavanja stroškov kapitala se tudi razlikujejo strukture in
najvišje višine neprofitnih in socialne najemnine, kot jih omejuje
predlagani zakon. Razen dveh izjem je po predlogu zakona
dovoljeno v neprofitnih najemninah obračunavati stroške kapitala
v letnem deležu največ 1,5% od vrednosti stanovanja oziroma
stanovanjske hiše. Prva izjema so neamortizirana najemna
stanovanja, zgrajena v letih 1939-1991, ki so bila pridobljena v
nekdanjo družbeno lastnino bodisi z nacionalizacijo, pa iz
kakršnegakoli razloga niso predmet denacionalizacije oziroma
so bila zgrajena z nekdanjimi družbenimi sredstvi in niso bila
privatizirana po stanovanjskem zakonu.

Po vračilu posojila postanejo vsa sredstva, vložena v stanovanje
ali stanovanjsko hišo lastni kapital lastnika stanovanja, bi mu v
vsaki obliki naložbe (tudi če, oziroma zlasti če ne bi bil naložen v
neprofitno stanovanje) s povračilom stroškov za njegovo uporabo
prinašal določen donos.
Neprofitna najemnina je najemnina, ki med stroški uporabe
stanovanja pokriva tudi stroške kapitala, s tem da je stopnja
donosnosti kapitala pri neprofitni najemnini znatno nižja kot pri
profitni najemnini.

Pri teh stanovanjih so zaradi izenačevanja pravic oziroma
obveznosti najemnikov v najemnih razmerjih, nastalih pred letom
1991 najvišji letni stroški kapitala 0,23% od vrednosti stanovanja.
Toliko pa iz istega razloga plačajo tudi najemniki neamortiziranih
denacionaliziranih stanovanj. To omogoča , da lahko neprofitna
stanovanjska organizacija, ki upravlja s takimi stanovanji pridobi
na vsakih 435 takšnih stanovanj po eno enakovredno
stanovanjsko enoto letno. Nadrobneje so strukture neprofitnih
najemnin prikazane spodaj.

Vendar pa v neprofitni najemnini stroškov kapitala ni mogoče
obračunavati dvakrat, t.j. enkrat kot obresti na celotni kapital,
drugič pa še kot obresti za najeta posojila. Zato so tudi skupni
stroški kapitala - ne glede na delež stroškov financiranja in delež
obresti na kapital - omejeni, tako da skupaj na letni ravni ne
morejo presegati 1,5% od vrednosti stanovanja oziroma
stanovanjske hiše. To pomeni enako skupno najvišjo obrestno
mero za lastna in za najeta sredstva, kar je iz ravnokar navedenih
razlogov tudi utemeljeno.
poročevalec, št. 43
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dotrajanih stanovanj in stanovanjskih hiš ob izteku njihove
življenjske dobe.

je samostojen pojem, ki se razlikuje od neprofitne najemnine.
Socialna najemnina, ki se zaračuna upravičencu, je neprofitna
najemnina zmanjšana za stroške amortizacije in stroške kapitala,
ista najemnina, ki jo prejme lastnik socialnega stanovanja pa je
neprofitna najemnina, zmanjšana samo za obresti. Razliko med
obema se nadomesti iz sredstev primerne porabe občine.

Ker za manjkajoča sredstva primerne porabe država zagotavlja
občinam finančno izravnavo to hkrati tudi pomeni, da bo ta
sredstva ob nespremenjenih prihodkih občinskih proračunov
občinam poravnal državni proračun.

Če zakon ne bi uvedel razlike med neprofitno in socialno
najemnino, bi se upravičencem do najema socialnega stanovanja
materialni položaj poslabšal, kar bi na eni strani zahtevalo
prilagoditev predpisov o socialnem varstvu, po drugi strani pa bi
jih primoralo v sprožanje postopkov pred pristojnimi organi, za
katere pa izkušnje kažejo, da se jim ljudje raje izogibajo ter jih niso
vešči. Zato je v predlogu zakona predvidena rešitev, ki pomeni
nadomestitev osebnih (subjektnih) subvencij najemnikov socialnih
stanovanj s tekočimi predmetnimi (objektnimi) subvencijami
najemnin za stanovanja, ki jih imajo v najemu upravičenci do
najema socialnega stanovanja.

Navedeno načelo pa omogoča tudi selektiven pristop k objektnemu
subvencioniranju pridobivanja novih socialnih stanovanj na podlagi
posebnih predpisov in pravil Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije, ki že sedaj kreditira do 40% vrednosti neprofitnih
najemnih stanovanj. Selektivnost se bo odražala v določanju
pogojev, ki jih bodo morali izpolnjevati investitorji v nova socialna
stanovanja, zlasti glede njihove čim nižje investicijske vrednosti v
zvezi z zagotavljanjem največje učinkovitosti tako povratnih
(posebej ugodna posojila) kot nepovratnih objektnih subvencij
(finančne izravnave). Ti pogoji so stvar nove metodologije.

Objektna subvencija je rešena tako, da se upravičencu v najemnini
ne zaračunava amortizacija in stroški kapitala, lastniku socialnega
stanovanja pa nadomesti za amortizacijo občina iz sredstev
primerne porabe. Lastniki socialnih stanovanj so in bodo občine
in pravne osebe v njihovi lasti. Socialna stanovanja se pridobivajo
z vlaganjem javnih sredstev namensko za razreševanje
specifičnih socialnih vprašanj. Gre za posebno obliko nepovratnih
socialnih proračunskih odhodkov, zato pri socialnih stanovanjih
predlog zakona ne predvideva obračunavanja stroškov kapitala.
Vendar pa upošteva amortizacijo zaradi zagotovitve nadomestitve

Elementi najemnine
Tekoče vzdrževanje
Investicijsko vzdrževanje

4. FINANČNE POSLEDICE
Neposredne finančne posledice zakona bodo nastale šele z
uveljavitvijo in postopno implementacijo nove metodologije za
izračun neprofitnih najemnin, sprejete na podlagi spremenjenega
in dopolnjenega stanovanjskega zakona. Glede na obračunske
osnove, prikazane v prejšnjem poglavju, bo struktura neprofitne
najemnine po dokončni postopni uveljavitvi bodoče metodologije
naslednja:

Struktura neprofitne najemnine (v%)
stanovanja stara več kot 60 let
stanovanja stara do 60 let
0,31
0,31
1,30

1,70

Upravljanje in zavarovanje

0,30

0,30

Amortizacija
Obresti-stroški kapitala

1,67
1,50

0,00
1,50

Skupaj

5,08

3,81

predlagana sprememba stanovanjskega zakona pomeni
povečanje obsega primerne porabe občin. To pomeni, da bi se ob
nespremenjenih prihodkih občinskih proračunov povečana
sredstva morala zagotavljati s finančnimi izravnavami iz
državnega proračuna. Ker pa ni zadržkov, da občina ne bi socialnih
stanovanj prenesla na drugo osebo - n.pr. na svoj stanovanjski
sklad - predlog zakona uporablja pojem »lastnik socialnega
stanovanja.«

Socialna najemnina, ki jo bo plačeval socialni upravičenec in bo
obsegala samo stroške tekočega vzdrževanja, investicijskega
vzdrževanja po stopnji, določeni za neamortizirana stanovanja
ter stroške upravljanja in zavarovanja, bo letno znašala le 1,91 %
od vrednosti stanovanja, namesto sedanjih 2,9%.
To pomeni, da se bodo neposredno za najemnike socialne
najemnine dejansko znižale glede na sedanje. Amortizacijo v višini
1,67% za neamortizirana stanovanja ali razliko v višini 0,40% za
investicijsko vzdrževanje amortiziranih stanovanj bo lastniku
socialnega stanovanja zagotovila občina iz okvira primerne
porabe. V izjemnih primerih, ko bi zaradi sprememb v svojem
socialnem statusu postal upravičenec do socialne pomoči oziroma
do socialne najemnine nekdo, ki je do tedaj imel v najemu neprofitno
stanovanje v lasti osebe zasebnega prava, bo občina lastniku
neprofitnoga stanovanja iz sredstev primerne porabe zagotovila
tudi nadomestilo v višini 1,5% za obresti.

Ker pa bi zaradi takšnega tekočega objektnega subvencioniranja
istočasno prenehale subvencije, t.j. subjektne pomoči pri uporabi
stanovanja, ki se sedaj dodeljujejo socialnim upravičencem, bi
bile nastale obremenitve državnega proračuna znatno manjše
od dejanskih podražitev neprofitnih najemnin.
Kakšna naj bi bila po postopni in dokončni uveljavitvi nove
metodologije in novih predpisov o subvencioniranju najemnin nova
neprofitna najemnina in kakšna naj bi bila v primerjavi z njo socialna
najemnina, je prikazano v naslednjihpreglednicah. Glede
izračunanih povprečnih zneskov najemnin preglednice veljajo za

Lastniki socialnih stanovanj so praviloma občine same, zato
dejanskega prenosa manjkajočih sredstev ne bo, pač pa
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obstoječa najemna razmerja, kjer se izračun vrednosti stanovanja
kot podlaga za izračun najemnine ne spremeni. Prikaza za
socialne najemnine sta narejena tako za večinski primer, ko je
socialno stanovanje v lasti občine ali (od nje odvisne) osebe

javnega prava, kot tudi za izjemne primere, ko postane
upravičenec do socialne najemnine najemnik neprofitnega
stanovanja v lasti osebe zasebnega prava.

Struktura neprofitne najemnine za
neamortizirana stanovanja2
Elementi najemnine
Delež stroškov
(v%)
Tekoče vzdrževanje
0,31
Investicijsko vzdrževanje
1,30
Upravljanje in zavarovanje
0,30
Amortizacija
1,67
Obresti-stroški kapitala
1,50
Skupaj

5,08

Mesečna najemnina v SIT

24.170,00

Struktura neprofitne najemnine za amortizirana
stanovanja
Elementi najemnine
Delež stroškov
(v%)
Tekoče vzdrževanje
0,31
Investicijsko vzdrževanje
1,70
Upravljanje in zavarovanje
Amortizacija

0,30
0,00

Obresti-stroški kapitala
Skupaj

1,50
3,81

Mesečna najemnina v SIT

Prikazane strukture neprofitne najemnine pomenijo realno
povečanje glede na sedanje stanje, določeno z veljavno
metodologijo. Sedanje najemnine znašajo 3,8% od točkovane
vrednosti stanovanja za stanovanja, zgrajena po uveljavitvi
stanovanjskega zakona leta 1991 ter 2,9% za stanovanja
zgrajena pred letom 1991. Neprofitne najemnine v obstoječih
najemnih razmerjih se bodo torej po postopni in dokončni uveljavitvi
nove metodologije podražile za amortizirana stanovanja za 31,4%,
za stanovanja zgrajena po letu 1991 pa za 33,7%.

18.128,00
stanovanjske stroške predstavlja povečanje najemnin za
neprofitna stanovanja, ki so starejša od osem let, vendar še niso
amortizirana, t.j. za neprofitna stanovanja zgrajena v letih 19391991. Pri teh stanovanjih današnja neprofitna najemnina znaša
2,9%, morala pa bi znašati 5,08%, kar bi pomenilo 75%-no
povečanje, ki pa je za obstoječa najemna razmerja socialno
nevzdržno. Da bi tudi v teh primerih podražitev ne bila višja kot
sicer, je predvidena rešitev, ki je selektivna glede na vir pridobitve
oziroma lastništvo stanovanja. Tako bo končna obremenitev
najemnikov starejših stanovanj enaka, položaj lastnikov pa bo
glede na lastniški sektor različen.

Posebno vprašanje pa pri uvedbi neprofitne najemnine, ki pokriva

2

Pri omenjenih izračunih je upoštevano stanovanje velikosti 60m2,
ovrednoteno z 260 točkami, vrednost točke 366 SIT in tečaj 1 DEM = 97,50
SI, iz česar sledi povprečna vrednost stanovanja 5.709.600 SIT.
poročevalec, št. 43
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lastniku poravnala občina iz sredstev primerne porabe. Po ocenah
je takšnih stanovanj v Sloveniji skupaj 500, struktura in viri pa so
prikazani na naslednji preglednici:

Najemnina za neamortizirana denacionalizirana stanovanja, ki
se oddajajo v najem za nedoločen čas za neprofitno najemnino,
bo imela enako strukturo kot najemnina za vsa druga
neamortizirana stanovanja^ s tem, da bo del obresti na kapital

Struktura neprofitne najemnine za neamortizirana denacionalizirana
stanovanja po virih (v% in v SIT)
delež, iz
delež, ki ga
Najemnina, ki
Elementi najemnine
primerne
jo prejme
plača najemnik
porabe občine
lastnik
0,00
0,31
Tekoče vzdrževanje
0,31
0,00
1,30
1,30
Investicijsko vzdrževanje
Upravljanje
Amortizacija

0,30
1,67

0,30
1,67

0,00
0,00

Obresti-stroŠki kapitala

1,50

0,23

1,27

Skupaj

5,08

3,81

1,27

24.170,00

18.128,00

6.042,00

Mesečna najemnina v SIT

sredstvi in niso bila privatizirana po stanovanjskem zakonu bo
imela po dokončni postopni uveljavitvi nove metodologije strukturo
in vire iz naslednje razpredelnice:

Najemnina za neamortizirana najemna stanovanja, zgrajena v
letih 1939-1991, ki so bila pridobljena v nekdanjo družbeno lastnino
bodisi z nacionalizacijo, pa iz kakršnegakoli razloga niso predmet
denacionalizacije oziroma so bila zgrajena z nekdanjimi družbenimi

Struktura neprofitne najemnine za neamortizirana in nedenacionalizirana
najemna stanovanja iz nekdanje družbene lastnine (v% in v SIT)
delež, ki ga plača
Najemnina, ki jo
Elementi najemnine
najemnik
prejme lastnik
0,31
0,31
Tekoče vzdrževanje
Investicijsko vzdrževanje
Upravljanje in zavarovanje
Amortizacija
Obresti-stroški kapitala

0,30
1,67

1,30
0,30
1,67

0,23

0,23

Skupaj

3,81

3,81

18.128,00

18.128,00

Mesečna najemnina v SIT
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Prikaza socialne najemnine za oba prej navedena primera sta
razvidna iz naslednjih preglednic:

Struktura socialne najemnine za neamortizirana stanovanja v lasti občin in
drugih oseb javnega prava po virih 3
Elementi najemnine

Najemnina, ki
jo prejme
lastnik

delež, ki ga
plača najemnik

delež, iz
primerne
porabe občine

(v%)
0,31

(v%)
0,00

1,30
0,30

0,00

Amortizacija
Obresti-stroški kapitala

(v%)
0,31
1,30
0,30
1,67
0,00

Skupaj

3,58

1,91

1,67

'9.088,00

7.946,00

Tekoče vzdrževanje
Investicijsko vzdrževanje
Upravljanje in zavarovanje

Mesečna najemnina v SIT

17.033,00

0,00
0,00

0,00
1,67
0,00

Po predlogu bi socialni upravičenec plačal 9.088,00 SIT najemnine,
razlika v višini 7.946 SIT bi se lastniku socialnega stanovanja
zagotovila iz sredstev primerne porabe občine.

Struktura socialne na emnine za neamortizirana stanovanja v lasti
ose ) zasebnega prava po virih
delež, iz
Elementi najemnine
Najemnina, ki
delež, ki ga
primerne
jo prejme
plača najemnik
porabe občine
lastnik
(v%)
(v%)
(v%)
0,00
0,31
Tekoče vzdrževanje
0,31
0,00
Investicijsko vzdrževanje
1,30
1,30
0,00
Upravljanje in zavarovanje
0,30
0,30
1,67
Amortizacija
1,67
0,00
Obresti-stroški kapitala

1,50

0,00

1,50

Skupaj

5,08

1,91

3,17

24.170,00

9.088,00

15.082,00

Mesečna na jemnina v SIT

Ob nespremenjenem zakonu o socialnem varstvu bi bilo
upravičenih do plačila socialnih najemnin 2.150 upravičencev, to
so najemniki, ki so že sedaj upravičeni do denarnega dodatka,
Posledice,za povečanje primerne porabe občin ob predpostavki,
da so vsi ti upravičenci najemniki socialnih stanovanj v lasti občin
in oseb javnega prava, so prikazane v naslednji preglednici.

Preglednica pa prikazuje tudi povečanje primerne porabe občin
na stanovanjskem področju zaradi nadomeščanja dela obresti
.lastnikom 500 neamortiziranih denacionaliziranih stanovanj. Tudi
to povečanje je povezano s postopnim uveljavljanjem nove
metodologije.

3

Pri omenjenih izračunih je upoštevano stanovanje velikosti 60m2,
ovrednoteno z 260 točkami, vrednost točke 366 SIT in tečaj 1 DEM = 97,50
SIT, iz česar sledi povprečna vrednost stanovanja 5.709.600 SIT.
poročevalec, št. 43
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1999

Število
upravičencev do
nadomestila
1
veljavni zakon socialni: 2.150
denacion. stanov.
500

Objektna
subvencija
(v SIT)

Letna
objektna
subvencija
(v SIT)
4=3x12

Povečanje
primerne
porabe občin

2

Mesečna
objektna
subvencija
(v SIT)
3=1x2

7.946

17.083.900

205.006.800

9,0%

6.042

3.021.000

36.252.000

1,6%
10,6%

skupaj

(v%)
5

Ob veljavnem sistemu najemnin in zakona o socialnem varstvu
socialni upravičenci plačujejo neprofitno najemnino v višini 13.798
SIT mesečno, od centrov za socialno delo pa v povprečju
prejemajo 6.400 SIT kot pomoč pri plačilu najemnine. Izdatki
občinskih proračunov za subvencije najemnin znašajo za 2.150
upravičencev 165 mio SIT letno.

Sredstva za objektno subvencijo bi se zagotavljala v okviru
primerne porabe občin. Za leto 1999 je bil v okviru primerne porabe
občin upoštevan znesek v višini 2.240.600.000 SIT za
stanovanjske namene. Glede na predhodne izračune o potrebnih
dodatnih sredstvih za objektne subvencije, bi se moral znesek
za primerno porabo občin povečati za 10,6% .

3. člen

II. BESEDILO ČLENOV

Besedilo 63. člena se spremeni, tako da se glasi:
1. člen

»Neprofitna najemnina je najemnina, ki pokriva stroške
investicijskega in tekočega vzdrževanja, upravljanja in
zavarovanja stanovanja oziroma stanovanjske hiše, stroške
amortizacije v dobi šestdeset let ter stroške kapitala, kot je
določeno s tem zakonom.

V stanovanjskem zakonu (Uradni list RS, št. 18/91-1, 19/91-1popravek, 9/94-odločba US, 21/94, 23/96, 24/96- odločba US in
44/96-odločba US) se v 11. členu črta besedilo šeste alinee.

Stroški investicijskega in tekočega vzdrževanja so materialna
vlaganja v ukrepe, ki jih /nora zagotavljati lastnik in so potrebni,
da se ohranja nespremenjena uporabna vrednost stanovanja
oziroma stanovanjske hiše vso dobo trajanja. Investicijsko
vzdrževanje obsega večja popravila elementov stanovanja
oziroma stanovanjske hiše ter njihovo zamenjavo po poteku
življenske dobe.Tekoče vzdrževanje so vsi sprotni ukrepi, potrebni
zaradi preprečitve prezgodnje obrabe posameznega elementa
stanovanja oziroma stanovanjske hiše.

2. člen
Besedilo 62. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za uporabo najemnega stanovanja plačuje najemnik lastniku
stanovanja najemnino, ki se določi z najemno pogodbo.
Najemnina pokriva stroške za investicijsko in tekoče vzdrževanje,
upravljanje in zavarovanje stanovanja in pripadajočih skupnih
prostorov, delov in naprav ter zemljišča stanovanjske hiše, stroške
amortizacije in stroške kapitala, vloženega v stanovanje ter
pripadajoče skupne prostore, dele in naprave ter zemljišče
stanovanjske hiše (v nadaljevanju: stanovanje oziroma
stanovanjska hiša).

Stroški upravljanja in zavarovanja stanovanj in stanovanjskih hiš
so stroški, ki zagotavljajo opravljanje storitev upravljanja v
stanovanjski hiši po določbah tega zakona in predpisov, izdanih
na njegovi podlagi ter zavarovanje stanovanja oziroma
stanovanjske hiše po splošnih zavarovalnih pogojih za to vrsto
zavarovanj.

Najemnina se izračuna na letni podlagi, plačuje pa se v mesečnih
obrokih za vsak tekoči mesec.

Stroški iz drugega in tretjega odstavka tega člena za stanovanja,
stara več kot 60 let, letno ne smejo presegati 2,31% od vrednosti
stanovanja oziroma stanovanjske hiše, za stanovanja stara dO'
60 let pa letno ne smejo presegati 1,91% od vrednosti stanovanja
oziroma stanovanjske hiše.

Najemnina za službena in profitna stanovanja ter za stanovanja
iz druge alinee 40. člena tega zakona se oblikuje prosto, če z
zakonom ni določeno drugače.«

14. junij 1999
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»63.a člen

Amortizacija je letni strošek v višini 1,67% vrednosti stanovanja
oziroma stanovanjske hiše. Amortizacija se všteva v najemnino
za stanovanja stara do 60 let.

Vsakokratni lastnik stanovanja, starega do 60 let, sme najemniku,
ki je prejšnji imetnik stanovanjske pravice ali osebi, s katero je
dolžan skleniti najemno pogodbo na podlagi prvega odstavka 56.
člena stanovanjskega zakona, z najemnino zaračunati samo
stroške investicijskega in tekočega vzdrževanja, upravljanja in
zavarovanja ter amortizacije za stanovanje oziroma stanovanjsko
hišo in del stroškov kapitala v višini največ 0,23% od vrednosti
stanovanja oziroma stanovanjske hiše letno.

Stroški kapitala so stroški financiranja oziroma obresti za lastna
sredstva. Stroški financiranja so obresti za najeta posojila,
izračunana kot zmnožek glavnice najetega posojila za stanovanje
oziroma stanovanjsko hišo ter letne obrestne mere. Obresti za
lastna sredstva so obresti, izračunane kot zmnožek lastnih
sredstev, vloženih v stanovanje oziroma stanovanjsko hišo ter
letne obrestne mere.

Občina je iz sredstev primerne porabe dolžna lastniku stanovanja
iz prejšnjega odstavka, ki je bilo denacionalizirano, povrniti razliko
stroškov kapitala v višini 1,27% od vrednosti stanovanja oziroma
stanovanjske hiše letno.«

Stroški kapitala v neprofitni najemnini letno znašajo največ 1,5%
od vrednosti stanovanja oziroma stanovanjske hiše.
Podrobnejši način in postopek za izračun neprofitnih najemnin ter
postopnost pri njihovi uveljavitvi določa metodologija za oblikovanje
najemnin v neprofitnih stanovanjih, ki jo predpiše Vlada Republike
Slovenije.

5. člen
Za stanovanja, dana v najem pred uveljavitvijo metodologije iz 3.
člena tega zakona (v nadaljevanju: metodologija) se vrednost, ki
je osnova za izračun neprofitne najemnine, določa po dosedanjih
predpisih.

Metodologija iz prejšnjega odstavka upošteva pri določitvi
neprofitne najemnine elemente iz prvega do sedmega odstavka
tega člena, določi način izračuna vrednosti stanovanja oziroma
stanovanjske hiše, upoštevaje pravilnik iz tretje alinee 159. člena
tega zakona, določi vrednost točke in način njene revalorizacije,
ter določi delež od vrednosti stanovanj oziroma stanovanjskih
hiš kot zgornjo mejo za oblikovanje neprofitne najemnine, ki se
sme zaračunavati najemnikom neprofitnih stanovanj.

Do uveljavitve metodologije se neprofitne najemnine izračunavajo
po dosedanjih predpisih in plačujejo v višini, obračunani za mesec
junij 1999.
Neprofitne najemnine, določene z metodologijo, se uveljavijo
postopoma, tako da dosežejo vrednosti, določene s tem zakonom,
v treh letih po njeni uveljavitvi.

Najemnikom, ki so upravičeni do najema socialnega stanovanja
po predpisih o socialnem varstvu, smejo lastniki stanovanj z
najemnino zaračunati samo stroške investicijskega in tekočega
vzdrževanja ter stroške upravljanja in zavarovanja stanovanja
oziroma stanovanjske hiše.

6. člen

Občina je iz sredstev primerne porabe dolžna lastniku stanovanja
iz prejšnjega odstavka, povrniti amortizacijo, lastniku, ki je oseba
zasebnega prava, pa tudi stroške kapitala."

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati enotna
metodologija za določanje in evidentiranje stanarin v SR Sloveniji
(Uradni list SRS št. 25/81).

4. člen

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

Za 63. členom se doda 63.a člen, ki se glasi:

poročevalec, št. 43
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III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV

4. člen predloga zakona določa posebnosti obračunavanja in
plačevanja najemnin za nekdanja družbena nedenacionalizirana
in denacionalizirana stanovanja, stara do 60 let, ki jih imajo v
najemu prejšnji imetniki stanovanjske pravice, ali ki so dana v
najem za neprofitno najemnino na podlagi prvega odstavka 125.
člena in prvega odstavka 56. člena stanovanjskega zakona in
zagotavlja enak položaj vsem najemnikom, ki so bili prej imetniki
stanovanjske pravice, deloma pa tudi prispeva k ublažitvi napetosti
zaradi nasprotnih interesov lastnikov in najemnikov takšnih
stanovanj.

1. člen predvideva, da se iz vrste predpisov, ki jih po
stanovanjskem zakonu izda minister, pristojen za stanovanjske
zadeve, izloči metodologija za oblikovanje najemnin v neprofitnih
stanovanjih, ki po tem predlogu zakona preide v pristojnost Vlade
Republike Slovenije.
2. člen: Sprememba 62. člena stanovanjskega zakona definira
najemnino, kar je podlaga za definicijo neprofitne in socialne
najemnine v spremenjenem 63. členu.
3. člen: Sprememba 63. člena zakona predstavlja realizacijo
zadevnih odločb Ustavnega sodišča in določa merila za
oblikovanje neprofitnih in socialnih najemnin, ki jih bo podrobneje
opredelila nova, t.j. spremenjena in dopolnjena metodologija, ki jo
sprejme Vlada Republike Slovenije. Metodologija bo določita tudi
postopnost pri uvelja vijanju novih neprofitnih najemnin ter najvišje
deleže posameznih elementov v strukturi neprofitnih in socialnih
najemnin v različnih vrstah stanovanj oziroma najemnih razmerij.

5. člen določa prehodno obdobje in preprečuje pravno praznino
na področju določanja neprofitnih najemnin. Določa pa tudi
postopnost in triletni rok za dokončno uveljavitev novih neprofitnih
in socialnih najemnin v višinah, določenih s predhodnimi členi.
6. člen predloga zakona je redakcijske narave saj je bila enotna
metodologija za določanje in evidentiranje stanarin v RS Sloveniji
(Ur. I. SRS, št. 25/81) že pred časom odpravljena.

S temi določbami postaneta neprofitna in socialna najemnina
diferencirani glede na starost stanovanj.

7. člen določa normalni vacatio iegis.

IV. BESEDILA ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO

- normative in standarde ter postopek za uveljavljanje pravice
dosocialnega stanovanja, ob upoštevanju pogojev, določenih s
tem zakonom.

11. člen

62. člen

Predstojnik republiškega upravnega organa, pristojnega
zastanovanjske zadeve, predpiše:

Najemnina za službena in profitna stanovanja se oblikuje prosto,
če z zakonom ni določeno drugače.

- tipologijo stanovanj, stanovanjskih hiš in sosedstev, njihove
površinske normative in funkcionalne standarde;
- tehnične, higienske in ekološke standarde stanovanj
instanovanjskih hiš ter sosedstev;
- standarde vzdrževanja stanovanj, stanovanjskih hiš
infunkcionalnega zemljišča;
- kategorizacijo stanovanj, stanovanjskih hiš in sosedstev;
- pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj
instanovanjskih hiš;
- metodologijo za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih;metodologijo vodenja registra stanovanj;

14. junij 1999

63. člen
Najemnine za socialna in neprofitna stanovanja se oblikujejo
skladno s predpisano metodologijo iz 11. člena tega zakona.
Če občina določi za socialna stanovanja najemnino, ki je nižja,
kot to določa metodologija iz prejšnjega odstavka, mora lastniku
stanovanja izplačati razliko.
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Predlog zakona o

ODPISU

TERJATEV

NEPLAČANIH

RS

IZ

POVRAČIL

NASLOVA

ZA

b
ONESNAŽEVANJE

VODE

(ZOPOV)

- EPA 498 - II - druga obravnava

Predlagatelji zakona Jože Lenič, Jakob Presečnik in Roman
Jakič, so določili besedilo

stališč 13. seje Državnega zbora z dne 11/5-1999 in 187.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

- ZAKONA O ODPISU TERJATEV REPUBLIKE SLOVENIJE
IZ NASLOVA NEPLAČANIH POVRAČIL ZA ONESNAŽEVANJE
VODE,

PREDLAGATELJI ZAKONA:
- JOŽE LENIČ, poslanec v DZ, l.r.
- JAKOB PRESEČNIK, poslanec v DZ, l.r.
- ROMAN JAKIČ, poslanec v DZ, l.r.

•

- ki ga pošiljajo v drugo obravnavo, na podlagi sklepov in

1. člen

3. člen

Ta zakon določa pogoje in način za odpis terjatev Republike
Slovenije iz naslova povračil za onesnaževanje vode po zakonu
o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81,19/86 in Uradni list RS, št. 15/
91), ki so jih bili zavezanci dolžni plačevati v obdobju od 2.7.1993
do 31.8.1995.

Odpis obveznosti iz prejšnega člena pravna oseba lahko uveljavlja
pod naslednjimi pogoji:
-

2. člen
Pravni osebi, ki je kot zavezanec za plačevanje povračil za
onesnaževanje vode v obdobju iz prejšnega člena izvedla
sanacijski ali drug program zmanjšanja onesnaževanja vode (v
nadaljnjem besedilu: pravna oseba), se ob pogojih iz 3. člena tega
zakona odpišejo v tem obdobju neplačana povračila skupaj z
zamudnimi obrestmi.

4. člen
Vlogo za odpis obveznosti z dokazili o izpolnjevanju pogojev iz
prejšnega člena lahko pravna oseba predloži ministrstvu v roku
30 dni od uveljavitve tega zakona.

Obveznosti iz prejšnega odstavka se odpišejo največ do višine
vloženih sredstev v izvedbo sanacijskega ali drugega programa
zmanjšanja onesnaževanja vode (v nadaljnjem besedilu: sanacijski
program).

14. junij 1999

da je v obdobju od 2.7.1993 do 31.8.1995 ministrstvu,
pristojnemu za varstvo okolja (v nadaljnem besedilu:
ministrstvo) predložila program iz prejšnega člena tega
zakona,
da je bil predloženi progam finančno ovrednoten,
da je k programu pridobila soglasje ministrstva,
da je program do uveljavitve tega zakona bil izveden in dosega
načrtovane učinke.
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Vlogi iz prejšnega odstavka je pravna oseba dolžna priložiti tudi
revizijsko poročilo o višini porabljenih sredstev za izvedbo
sanacijskega programa, ki ga je izdelal pooblaščeni revizor
revizijske družbe, vpisane v register revizijskih družb.

za prekršek kaznuje pravna oseba, ki v vlogi iz 4. člena navede
napačne podatke.
Z denarno kaznijo od 30 000 tolarjev do 1 000 000 tolarjev se
kaznuje za prekšek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki je
storila prekršek iz prejšnjega odstavka.

5. člen
Po prejemu popolne vloge in ugotovitvi, da so podani vsi pogoji iz
3. člena tega zakona, ministrstvo ugodi zahtevku pravne osebe
in odloči tudi o višini odpisanih obveznosti.

Z denarno kaznijo od 30 000 tolarjev do 500 000 tolarjev se
kaznuje za prekrške odgovorna oseba ministrstva, če ugodi
zahtevku pravne osebe v nasprotju z določbo prvega odstavka
5. člena tega zakona.

Zoper odločbo iz prejšnega odstavka ni dovoljena pritožba, možen
pa je upravni spor.

7. člen

Odločbo, s katero je ugodilo zahtevku pravne osebe, ministrstvo
pošlje ministrstvu, pristojnemu za finance, Davčni upravi Republike
Slovenije in Agenciji za plačilni promet, nadziranje in intormiranje.

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

6. člen

Predsednik Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik dr. med., Ir

Z denarno kaznijo od 300 000 tolarjev do 30 000 000 tolarjev se

OBRAZLOŽITEV

Predlog Zakona o Odpisu terjatev Republike Slovenije iz naslova
neplačanih povračil za obremenjevanje vode v prvi obravnavi je
Državni zbor obravnaval na 13. seji dne 11.5.1999 in sprejel
sklep, da je predlog zakona primerna podlaga za pripravo predloga
zakona za drugo obravnavo. Državni zbor je s sklepom zadolžil
predlagatelje, da naj pri pripravi predloga zakona:

navedeno obdobje, v katerem so bili zavezanci to povračilo še
dolžni plačevati (po zakonu o vodah) ob sicer predvideni taksi za
obremenjevanje vode (po zakonu o varstvu okolja) in možnostih
za zmanjšanje ali oprostitev te obveznosti.
Besedilo 2. člena jasneje določa, katere pravne osebe so
upravičene do odpisa neplačanega povračila za onesnaževanje
vode ob izpolnitvi predpisanih pogojev.

-upoštevajo Mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve
Z dne 23.3.1999 (Št. 433-06/96-2/2),

Med pogoji za uveljavljanje odpisa obveznosti je tudi pridobitev
soglasja ministrstva na predloženi sanacijski program, upoštevaje
določbo 109. člena zakona o varstvu okolja.

-predvidijo, da pravna oseba k zahtevi za uveljavitev odpisa
obveznosti priloži tudi revizijsko poročilo o višini porabljenih
sredstev za izvedbo programa za zmanjšanje onesnaževanje
vode, ki ga izdela pooblaščeni revizor revizijske družbe,I vpisane
v register revizijskih družb.
Predlagatelji so upoštevali mnenje Sektretarlata za
zakonodajo In pravne zadeve:

Kazenske določbe so glede višine zagrožene kazni usklajene z
določbami 25. člena zakona o prekrških, predvideno pa je tudi
sankcioniranje ravjanja odgovorne osebe v pristojnem ministrstvu,
če bi ugodila zahtevku pravne osebe v nasprotju s predpisanimi
pogoji.

Tako je v 1. členu natančneje navedeno, da se predlagani odpis
terjatev nanaša na povračila za onesnaževanje vode in pravilno

Predlagatelj je upošteval tudi drugo stališče in v 4. člen vključil
obvezno revizijo pooblaščenega revizorja.

poročevalec, št. 43
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Predlog zakona o

VARNOSTI

V

ŽELEZNIŠKEM

PROMETU

(ZVZP)
- EPA 683 - druga obravnava

sprejme sklep, da se tretja obravnava predloga zakona opravi
v rokih iz 194. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je na 112. seji dne 3/6-1999 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O VARNOSTI V ŽELEZNIŠKEM
PROMETU,

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:

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepov in stališč
12. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 14/41999 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije.

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

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da
navedeni predlog zakona uvrsti na prvo izredno sejo ter

2. člen

I. SPLOŠNE DOLOČBE

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
1. člen

1. železniški promet je tehnološki proces, pri katerem se na
železniški infrastrukturi izvaja gibanje železniških vozil;
2. upravljavec transportne infrastrukture (v nadaljnjem besedilu:
upravljavec) je upravni organ, podjetje ali druga organizacija,
ki je odgovoren za gradnjo in vzdrževanje transportne
infrastrukture kot tudi za delovanje nadzornih in varnostnih
sistemov;
3. upravljanje železniškega prometa je dejavnost, ki obsega
dodeljevanje vlakovnih poti, usklajevanje voznih redov
izvajalcev, usklajevanje voznih redov z mednarodnimi
organizacijami, pripravo predloga voznega reda, ki ga potrdi
direkcija za železniški promet, in izvajanje potrjenega voznega
reda, izvajanje procesov upravljanja železniškega prometa,
izvajanje tehnoloških procesov dela na službenih mestih
(sestava, razstava, dostava vlakov, stalni nadzor nad stanjem
vlaka in vozil v njem itd.), nadzor nad imetniki licenc in
varnostnih spričeval ter obveščanje direkcije za železniški
promet o morebitnih kršitvah, ki jih ti storijo, in druge naloge,
povezane z upravljanjem železniškega prometa;

(1) 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.
(2) 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;
6. notranji nadzor.
(3) Predpisi, ki določajo pogoje za graditev železniških prog (v
nadaljnjem besedilu: prog) in varnost, urejenost ter neoviranost
železniškega prometa, veljajo tudi za industrijske tire in proge
drugih železnic, če ta zakon ne določa drugače.
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26. vlečno vozilo je železniško vozilo z lastnim pogonom,
namenjeno za vleko vlakov, premik ali samostojno vožnjo
(lokomotive, motorniki, motorne garniture);
27. lokomotive so vlečna vozila, namenjena za vleko vlakov,
premik ali samostojno vožnjo;
28. motorniki in motorne garniture so vlečna vozila, namenjena
za prevoz potnikov in njihove prtljage ter malih pošiljk;
29. vlečena vozila so železniška vozila brez lastnega pogona
(potniški vagoni, tovorni vagoni in vagoni za posebne
namene);
30. 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 ;
31. osna masa železniškega vozila je masa praznega ali
naloženega vozila, deljena s številom osi vozila;
32. 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;
33. osna obremenitev je obremenitev proge, do katere lahko
železniško vozilo obremenjuje progo s svojo osno maso;
34. dolžinska obremenitev proge je obremenitev, do katere lahko
železniško vozilo obremenjuje progo s svojo dolžinsko maso;
35. 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;
36. največja hitrost vlaka je predpisana največja hitrost vlaka po
progi ali po delu proge;
37. dejanska zavorna masa vlaka je seštevek vseh zavornih
mas železniških vozil, iz katerih je sestavljen vlak;
38. budnik je varnostna naprava na vlečnem vozilu, namenjena
za samodejno ustavitev vlaka ob nezmožnosti strojevodje
za zanesljivo upravljanje vlečnega vozila;
39. 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
hitrostjo, ter pri prekoračitvi hitrosti samodejno ustavijo vlak;
40. merilnik hitrosti je naprava za merjenje in zapisovanje hitrosti,
prevožene poti in drugih podatkov o vožnji vlečnega vozila ali
motornega vozila za posebne namene;
41. prometna signalizacija so predpisani vidni ali slišni znaki, s
katerimi se pri opravljanju železniškega prometa
sporazumevajo izvršilni železniški delavci;
42. izvršilni železniški delavec je oseba, ki neposredno sodeluje
v železniškem prometu in opravlja dela, povezana z varnostjo
in urejenostjo železniškega prometa;
43. izredni dogodek v železniškem prometu je nesreča ali
nezgoda;
44. 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;
45. 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.

4. proga druge železnice ali industrijski tir je proga, ki je ne
upravlja upravljavec in na kateri se opravlja, predvsem prevoz
za lastne potrebe;
5. proga z avtostop napravami je proga oziroma del proge, na
kateri so pri vseh glavnih in prednjih signalih nameščene
progovne avtostop naprave;
6. železniško območje je zemljišče, na katerem so proga,
naprave in objekti, ki so neposredno namenjeni za opravljanje
železniškega prometa;
7. vzdolžni nagib proge ali tira je razmerje med dvema višinskima
točkama in njuno horizontalno razdaljo, izraženo v promilih;
8. tirna širina je najmanjša razdalja med notranjima robovoma
tirničnih glav v območju med "0" in "14" milimetrov pod ravnino
zgornjih robov obeh tirnic;
9. svetli profil proge je omejena, na tir pravokotna ravnina, v
katero ne smejo segati deli objektov, progovnih oznak,
signalov, materiala in drugih predmetov;
10. profil vozila ali nakladalni profil je na tir omejen pravokotna
ravnina, kije z nobenim svojim delom ne sme presegati prazno
ali naloženo železniško vozilo;
11. 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, merjeno v zračni črti
od osi skrajnih tirov proge;
12. varovalni progovni pas je zemljiški pas na obeh straneh proge,
širok 200 metrov, merjeno v zračni črti od osi skrajnih tirov
proge;
13. medtirna razdalja je razdalja med osmi tirov;
14. cepna kretnica je kretnica, ki omogoča prehod vlakov ene na
drugo progo ali s proge na industrijski tir;
15. 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 značilnosti vlaka;
16. prometno mesto je tehnično opremljeno mesto na progi, ki
razmejuje odjavne ali medpostajne prostorske odseke
(železniške postaje, izogibališča, prometnotransportna
odpravništva, odjavnice, cepišča);
17. železniška postaja (v nadaljnjem besedilu: 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;
18. 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;
19. postajališče je mesto na progi, ki je namenjeno za vstopanje
in izstopanje potnikov;
20. 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;
21. 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;
22. nivojski prehod je mesto križanja proge z javno ali
nekategorizirano cesto v istem nivoju;
23. 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;
24. signalnovarnostne naprave so tehnična sredstva za
zavarovanje železniškega prometa;
25. železniško vozilo je vsako vozilo, ki se na lastnih kolesih z
lastnim pogonom ali brez njega premika po železniških tirih
(vlečna in vlečena vozila ter motorna vozila za posebne
namene);
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(2) Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, katerih pomen ni določen v
prejšnjem odstavku, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi
s področja železniškega prometa ali prevoza.
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(3) Tehnično soglasje je pozitivna tehnična presoja o izpolnjevanju
bistvenih zahtev in uporabnosti sestavnih delov proge za
predvideni namen.

II. POGOJI ZA VAREN ŽELEZNIŠKI
PROMET

(4) 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.

1 Transportna infrastruktura
3. člen

(5) Tehnično soglasje lahko na prošnjo proizvajalca ali uvoznika
sestavnih delov proge na podlagi mnenja odbora izvedencev
izda minister, pristojen za graditev objektov, ob soglasju ministra.

(1) Transportna infrastruktura so proge za visoke hitrosti in druge
proge.
(2) Omrežje prog za visoke hitrosti obsega:

(6) Minister s predpisom določi postopek za izdajo tehničnega
soglasja, način imenovanja in naloge odbora izvedencev iz tega
člena.

proge za hitrosti do in več kot 250 km/h,
proge za hitrosti do 200 km/h,
proge za visoke hitrosti ali njihove dele, na katerih se zaradi
posebnih elementov, ki izhajajo iz topografije, reliefa ali ovir
pri načrtovanju v naseljih, hitrost določa od primera do primera.

7. člen
(1) Minister izdaja tehnične predpise za proge, s katerimi
podrobneje uredi posamezna vprašanja v zvezi s planiranjem,
projektiranjem, graditvijo in vzdrževanjem prog. Z njimi lahko določi
obvezno uporabo standardov in tehničnih specifikacij za proge.

(3) Predpis, ki določa urejevalne, tehnične in operativne pogoje
obratovanja železniškega omrežja prog za visoke hitrosti in
voznega parka, ki obratuje na njih, izda minister, pristojen za
promet (v nadaljnjem besedilu: minister).

(2) Tehnična specifikacija za proge je od standarda neodvisen
dokument, ki določa tehnične zahteve (kakovost, dimenzije,
varnost, označevanje, preskušanje idr.), ki jih morajo izpolnjevati,
postopek, izdelek ali storitev v zvezi s planiranjem, projektiranjem,
graditvijo in vzdrževanjem prog.

2 Železniške prgge
4. člen

(3) Tehnične specifikacije za proge so javna listina. Pripravljajo jih
tehnični odbori, ki jih imenuje minister. Pripravljajo se v skladu z
njegovim navodilom in izdajajo z njegovim soglasjem. Tehnične
specifikacije za proge se objavijo v uradnem glasilu Urada za
standardizacijo in meroslovje.

(1) Proge so po pomenu za železniški promet, po povezovalni
nalogi v prostoru in po njihovem gospodarskem pomenu, glavne
in regionalne.
(2) Kategorizacijo prog določi vlada na predlog ministra. Hkrati s
kategorizacijo prog in ob upoštevanju veljavnega prostorskega
načrta vlada določi, katerim hitrostim in vrstam prometa so proge
namenjene.

8. člen
(1) Proge morajo izpolnjevati te temeljne pogoje:

5. člen

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;

(1) 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.

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;
3. vzdolžni nagib proge na odprti glavni progi je lahko največ 12,5
promilov (%o), izjemoma največ 17,5 promilov (%»), na odprti
regionalni progi pa največ 25 promilov (%<.);

6. člen

4. vzdolžni nagib tirov na postaji sme biti največ 1 promile (%■>), če
je postaja v premi, in 2,5 promilov (%o), če je postaja v krivini;

(1) Proge se morajo projektirati, graditi in vzdrževati, njihovo stanje
pa nadzirati in občasno pregledovati 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, gradnji in
vzdrževanju prog se morajo upoštevati predpisi, ki urejajo gradnjo,
pravila stroke in pogoji, določeni z ratificiranimi mednarodnimi
sporazumi, katerih sopodpisnica je Republika Slovenija.

5. medtirna razdalja na postaji mora biti najmanj 4,75 m, medtirna
razdalja pri tirih, med katerimi so peroni, pa najmanj 6 m;
6. medtirna razdalja na odprti dvotirni progi mora biti najmanj 4 m;
7. glavne proge morajo biti usposobljene za osno obremenitev
najmanj 22,51 in dolžinsko obremenitev najmanj 8,0 t/m, regionalne
proge pa za osno obremenitev najmanj 20,0 t in dolžinsko
obremenitev najmanj 6,4 t/m.

(2) Sestavni deli proge se smejo vgraditi v proge in vključiti v
železniški promet, le če izpolnjujejo pogoje iz predpisov. Minister
s predpisom določi, kateri sestavni deli proge morajo imeti certifikat.
Če certifikata za določen sestavni del proge ni mogoče pridobiti,
se lahko izda tehnično soglasje.
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(2) Proge morajo izpolnjevati pogoje svetlega profila proge, kot jih
določi minister.
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9. člen

železniški promet, pri čemer mora biti proga najmanj 1 m nad
cestiščem ceste.
J
(3) Če ni izpolnjen pogoj višinske razlike med cestiščem ceste in
progo, mora upravljavec ceste med progo in cestišče ceste
postaviti varovalno ograjo.

(1) Lastnik ali 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.
10. člen

14. člen

(1) Križanja prog zunaj prometnih mest morajo biti izvennivojska.

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

11. člen
(1) V progovnem pasu se smejo graditi le železniški objekti,
napeljave in naprave.

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

(2) 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.

15. člen
(1) Za elektrifikacijo prog se praviloma uporablja enosmerni sistem
napetosti 3 kV.

(3) V varovalnem progovnem pasu se smejo na podlagi soglasja
upravljavca graditi objekti in postavljati napeljave in naprave ali
saditi drevje le ob določenih pogojih in na določeni oddaljenosti od
proge, odvisno od njihove vrste in namena in ob ukrepih, ki
zagotavljajo varnost ljudi in prometa.

(2) Odstopanja od prvega odstavka tega člena določi minister s
posebnim aktom.
*
(3) S predpisom, ki ga izda minister, se določijo pravila
projektiranja, gradnje in vzdrževanja stabilnih naprav električne
vleke.

(4) Izjemoma se lahko v progovnem pasu 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.

16. člen
(1) Na mestih, na katerih so postavljene naprave električnega
omrežja za vleko vlakov, in obstaja nevarnost za življenje oseb,
je treba izvesti varnostne ukrepe v skladu s predpisom, ki ga
izda minister.

(5) 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.

(2) 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.

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

17. člen

(2) 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.
(3) Predpis iz prejšnjega odstavka izda minister s soglasjem
ministra, pristojnega za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami.

(1) 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.

13. člen

18. člen

(1) Razdalja med progo in javno ali nekategorizirano cesto (v
nadaljevanju: cesta) 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.

(1) Prostori in mesta za sprejemanje, zadrževanje in odpravljanje
potnikov, prtljage in pošiljk v železniškem prometu morajo biti
urejeni tako, da zagotavljajo varnost potnikov.
(2) 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.).

(2) 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
poročevalec, št. 43
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(4) Postaje in postajališča morajo imeti perone, povezane s prehodi
pod progo ali nad njo ali z dohodnimi potmi v nivoju.

(2) Če je križanje ceste s progo izvennivojsko s cestnim
nadvozom, je to cestni objekt. Progo pod nadvozom skupaj z
morebitnimi napeljavami in napravami, ki so potrebne za njeno
pravilno in varno uporabo, vzdržuje upravljavec.

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

23. člen
(1) Prehod vozil ali oseb čez progo je dovoljen le na urejenih in
označenih prehodih.

19. člen

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

(1) Za rekonstrukcijo prog se ne štejejo dela, s katerimi se ne
spreminjajo osnovne konstrukcijske in tehnične lastnosti proge
in njenih sestavnih delov, in sicer:

24. člen
(1) 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.

1. zamenjava ali obnova elementov zgornjega ustroja proge;
2. dela pri spodnjem ustroju proge (odvodnjavanje, ureditev in
sanacija objektov spodnjega ustroja);
3. zamenjava ali obnova z enakim ali drugim materialom
podpornih in opornih zidov do višine 5 m in prepustov do 5 m
razpetine, če se s tem ne spremeni odprtina;
4. zamenjava ali obnova elementov signalnovarnostnih in
telekomunikacijskih naprav;
5. zamenjava ali obnova elementov stabilnih naprav za električno
vleko kakor tudi drugih električnih naprav In dopolnitev naprav
za dizelsko vleko;
6. popravilo oziroma obnova poslopij, s katerimi se ne
spreminjajo konstrukcija, namen in zunanji videz objekta ter
se ne poslabšajo razmere za varstvo okolja.

(2) 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.
(3) Natančnejše pogoje iz prejšnjega odstavka določa predpis, ki
ga izda minister v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje
zadeve.
25. člen

3 Križanja prog in <?e$t

(1) Skladnost obstoječega načina zavarovanja s predpisom iz
24. člena tega zakona ugotavlja komisija, ki jo imenuje minister.
Komisijo sestavljajo predstavniki prometnega inšpektorata, organa
za notranje zadeve, upravljavca, upravljavca ceste in lokalne
skupnosti.

20. člen
(1) Križanje proge z avtocesto, hitro cesto ali glavno cesto I. reda
mora biti izvennivojsko.

(2) Pri neskladnosti komisija predlaga rešitve, o katerih odloči
minister z upravnim aktom.

(2) 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.

26. člen
(1) 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.

(3) Med uvoznimi kretnicami na prometnem mestu ne sme biti
nivojskih prehodov.

(2) Minister lahko zaradi ogrožene varnosti železniškega ali
cestnega prometa na podlagi mnenja komisije iz 25. člena prepove
uporabo obstoječega nivojskega prehoda, če je v oddaljenosti
največ 2000 m ustrezen nivojski ali izvennivojski prehod.

21. člen
(1) 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.

27. člen
(1) Upravljavec ceste je dolžan zagotoviti zadostno preglednost
s ceste na progo, tako da lahko udeleženci v prometu potrebno
pazljivostjo varno in neovirano prečkajo nivojski prehod.

22. člen

(2) 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.

(1) 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.
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28. člen

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.

(1) Če je treba spremeniti način zavarovanja na nivojskem prehodu
zaradi sprememb, nastalih v zvezi z gradnjo, rekonstrukcijo ali
drugimi deli na cesti, s prekategorizacijo ceste ali spremembo
prometne ureditve, krije stroške takega zavarovanja upravljavec
ceste.

(3) Tehnično soglasje je pozitivna tehnična presoja o izpolnjevanju
bistvenih zahtev in uporabnosti železniških vozil ter delov in
naprav za predvideni namen.
(4) 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, katerih tehnični podatki niso skladni s predpisi.

29. člen
(1) Nivojski prehod, vključno s cestiščem v širini treh metrov od
osi skrajnih tirov, je sestavni del proge.

(5) 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.

(2) Upravljavec vzdržuje nivojski prehod, tako da je zagotovljen
varen železniški in cestni promet.
(3) Cesto z obeh strani prehoda vzdržuje upravljavec ceste tako,
da je zagotovljen varen železniški in cestni promet.

(6) Minister s predpisom določi postopek za izdajo tehničnega
soglasja, način imenovanja in naloge odbora izvedencev iz tega
člena.

30. člen
33. člen

(1) Stroški v zvezi z vzdrževanjem, obnovo ali rekonstrukcijo
nivojskih prehodov bremenijo lastnika transportne infrastrukture
ali proge druge železniške infrastrukture.

(1) Minister izdaja tehnične predpise za železniška vozila, s
katerimi podrobneje uredi posamezna vprašanja v zvezi s
projektiranjem, gradnjo in vzdrževanjem železniških vozil. Z njimi
lahko določi obvezno uporabo standardov in tehničnih specifikacij
za železniška vozila.

(2) Določbe prejšnjega odstavka tega člena ne veljajo, če je cesta,
ki prečka transportno infrastrukturo, nekategorizirana cesta. V
takšnem primeru lastnik transportne infrastrukture ali po njegovem
pooblastilu upravljavec in lastnik nekategorizirane ceste
medsebojna razmerja uredita s pogodbo.

(2) Tehnična specifikacija za železniška vozila je od standarda
neodvisen dokument, ki določa tehnične zahteve (kakovost,
dimenzije, varnost, označevanje, preskušanje idr.), ki jih morajo
izpolnjevati postopek, izdelek ali storitev v zvezi s projektiranjem,
gradnjo in vzdrževanjem železniških vozil.

(3) Lastnik proge druge železniške infrastrukture in lastnik javne
ceste ali nekategorizirane ceste lahko medsebojna razmerja
uredita s pogodbo, v kateri je kritje stroškov za vzdrževanje
nivojskega križanja urejeno drugače, kot to določa prvi odstavek.

(3) Tehnične specifikacije za železniška vozila so javna listina.
Pripravljajo jih tehnični odbori, ki jih imenuje minister. Pripravljajo
se v skladu z njegovim navodilom in izdajajo z njegovim soglasjem.
Tehnične specifikacije za železniška vozila se objavijo v uradnem
glasilu Urada za standardizacijo in meroslovje.

31. člen
(1) Za izredne prevoze čez nivojske prehode mora izvajalec
izrednega prevoza pridobiti soglasje upravljavca.

34. člen

(2) 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.

(1) Nova in rekonstruirana železniška vozila morajo biti pred
izročitvijo v železniški promet tehnično pregledana.
(2) Za rekonstrukcijo tirnega vozila se šteje predelava vozila, s
katero se spreminjajo osnovne konstrukcijske in tehnične lastnosti
vozila.

(2) Zaščitne višinske profile in prometne znake iz drugega
odstavka tega člena mora postaviti in vzdrževati upravljavec
ceste.

(3) Za tehnični pregled novega ali rekonstruiranega vozila mora
zaprositi njegov lastnik. Prošnjo vloži pri Direkciji za železniški
promet, ta pa z odločbo odredi tehnični pregled in morebitne
posebne pogoje zanj.

4 Železniška vozila

(4) Na tehničnem pregledu se ugotovi, ali železniško vozilo in
vanj vgrajeni deli in naprave izpolnjujejo pogoje za varen železniški
promet.

32. člen
(1) 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 ratificiranimi mednarodnimi sporazumi, katerih
sopodpisnica je Republika Slovenija.

(5) Tehnični pregled opravljajo organizacije, ki jih pooblasti minister.
(6) Organizacija iz prejšnjega odstavka mora imeti ustrezne
poslovne prostore z urejenim prostorom za dovoz in odvoz
železniških vozil, predpisano opremo in strokovno usposobljene
delavce, ki morajo izpolnjevati pogoje strokovne izobrazbe in
strokovne usposobljenosti, kot so določeni za izvršilne železniške
delavce. Pri opravljanju tehničnega pregleda lahko sodelujejo
strokovnjaki, ki jih z odločbo imenuje Direkcija za železniški promet.

(2) 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
poročevalec, št. 43
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(7) Na predlog organizacije, ki je opravila tehnični pregled, in ob
upoštevanju mnenja strokovnjakov, ki so pri tehničnem pregledu
sodelovali, izda organ, ki je odredil tehnični pregled, odločbo, s
katero:

39. člen
(1) Železniška vozila morajo biti opremljena z napravami za
samodejno zaviranje.
(2) Z napravami za ročno zaviranje morajo biti opremljeni potniški
vagoni, motorniki in motorne garniture. Lokomotive in motorna
vozila za posebne namene morajo biti opremljeni z ročnimi ali s
pritrdilnimi zavorami.

izda obratovalno dovoljenje,
odredi poskusno obratovanje,
odredi odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti,
odredi, da železniškega vozila ni mogoče uporabljati na
slovenskem železniškem omrežju, če gre za takšne
pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče odpraviti, ogrožajo pa varnost
prometa, življenje in zdravje ljudi ali okolje.

(3) Lokomotive, potniški vagoni, motorniki in motorne garniture
morajo biti opremljeni z napravami za sprožitev zaviranja v sili.
(4) Naprave za sprožanje zaviranja v sili na vozilih iz prejšnjega
odstavka morajo biti lahko dostopne potnikom in železniškim
delavcem.

(8) Poskusno obratovanje sme trajati največ eno leto.
(9) Predpis, ki določa postopek tehničnega pregleda in njegov
obseg, izda minister.

40. člen
35. člen

(1) Vsa vlečna vozila, razen parnih lokomotiv, morajo imeti to
opremo:

(1) Vlečna vozila in motorna 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.

1. avtostop napravo na progah, opremljenih 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.

(2) Če ta vozila ne izpolnjujejo pogojev, določenih s tem zakonom,
lahko o vožnji po progah odloči minister.
36. člen
(1) 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.

(2) Motoma vozila za posebne namene morajo biti opremljena z
napravami, naštetimi v točkah 4 do 9 prvega odstavka tega člena.

(2) Evidenco in druge tehnične podatke o železniških vozilih,
pomembne za varen železniški promet, vpisuje lastnik železniških
vozil v skladu s predpisom, ki ga izda minister.

41. člen
(1) Motorniki in potniški vagoni morajo imeti to opremo:

37. člen

1.
2.
3.
4.
5.
6.

(1) 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.
(2) Prevoz z železniškimi vozili, ki ni v skladu z določbo z
prejšnjega odstavka tega člena, je izredni prevoz.

naprave za ogrevanje;
naprave za električno razsvetljavo;
sanitarno-higienske naprave;
gasilnike za začetno gašenje požarov;
naprave za prehod med vagoni (razen pri motomikih);
naprave, ki jih določajo mednarodni predpisi.
42. člen

(3) 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.

(1) 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.

(4) Minister izda predpis o načinu in pogojih opravljanja izrednih
prevozov.
5 Prometna pravil?
38. člen
43. člen

(1) Železniška vozila se morajo vzdrževati v stanju, ki zagotavlja
varen železniški promet.

(1) Železniški promet se organizira in opravlja po enotnem
tehnično-tehnološkem procesu v skladu s tem zakonom in na
njegovi podlagi izdanimi predpisi.

(2) Železniška vozila v železniškem prometu morajo biti
vzdrževana, nadzorovana ter občasno pregledana.

(2) 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.

(3) Način vzdrževanja, roki občasnih pregledov in drugi pogoji,
pomembni za uporabo železniških vozil v železniškem prometu,
se določijo s predpisom, ki ga izda minister.
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44. člen

51. člen

(1) 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 njegovim začetkom
veljavnosti

(1) Upravljavec in izvajalci morajo za vsak vlak voditi evidence o
vlakovnem osebju, sestavi, zaviranju in gibanju vlaka ter o
dogodkih v železniškem prometu.
(2) Podrobnejše določbe o vsebini evidenc in načinu njihovega
vodenja vsebuje predpis iz 43. člena tega zakona.

(2) Vozni red na podlagi potreb izvajalcev usklajuje in pripravi
upravljavec, potrdi pa Direkcija za železniški promet.

52. člen

(3) Izvajalec se mora ravnati po voznem redu.
(4) Predpis, ki določa postopek izdelave voznih redov in
njegovega začetka veljavnosti, izda minister.

(1) Pred začetkom del na progi mora biti delovišče zavarovano s
signali v skladu s predpisom iz tretjega odstavka 53. člena tega
zakona.

45. člen

(2) Med trajanjem del mora biti zagotovljen varen železniški
promet.

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

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

(2) Predpis iz prejšnjega odstavka izda minister.

6 Prometna signalizacija

46. člen

53. člen

(1) Vlaki morajo imeti samodejne zračne zavore, ki se centralno
krmilijo in delujejo tudi, če se vlak pretrga.
47. člen

(1) 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.

(1) Sestava vlaka in razporeditev železniških vozil v vlaku morata
zagotavljati učinkovito zaviranje in varno vožnjo na določeni
vlakovni poti.

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

(2) Med vlake se sme uvrstiti le vozilo, ki ustreza določbam tega
zakona in na njegovi podlagi izdanim predpisom.

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

48. člen
54. člen

(1) Nevarne snovi se prevažajo v skladu z zakonom in s predpisi,
ki urejajo prevoz nevarnih snovi.

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

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

55. člen
49. člen

(1) Odvisno od največje dovoljene progovne hitrosti morajo biti
prometna mesta opremljena s signalizacijo takole:

(1) 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.

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;

50. člen
(1) Potniški vlak mora biti ponoči in v predorih podnevi osvetljen,
tako kot je predpisano.

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

(2) Potniški vlak mora biti ogrevan, tako kot je predpisano, če je
zunanja temperatura nižja od +12 0 C.
(3) Predpise iz tega člena izda minister.
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prometnih mestih morajo biti opremljeni s progovnim delom
avtostop naprave.

(3) Delovna mesta izvršilnih železniških delavcev ter obveznosti
delodajalca v zvezi s tem določa predpis, ki ga izda minister.

(2) 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.

7.1 Strokovno izobraževanje in usposabljanje
61. člen

56. člen

(1) 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 62. člena.

(1) Proga se praviloma cepi na postaji. Izjemoma se proga ali tir
lahko cepi na odprti progi pod temi pogoji:
1. cepna kretnica mora imeti ščitni tir, zavarovana mora biti s
kritnim signalom, ki je predsignaliziran, lega kretnice pa mora
biti nadzorovana z zasedenega prometnega mesta;
2. signal mora biti odvisen od lege cepne kretnice.

(2) 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.

(2) Če pogoji iz prejšnjega odstavka niso izpolnjeni, sme biti
največja hitrost vlakov čez kretniško območje 50 km/h.
(3) 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.

(3) 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.

57. člen

62. člen

(1) 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.

(1) 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.

58. člen

(2) Strokovno usposobljenost iz prvega odstavka tega člena
pridobijo izvršilni železniški delavci po potrjenih programih,
določenih s predpisom iz tretjega odstavka tega člena ter z
uvajanjem v praktično delo pri izvajalcu oziroma pri uptavljavcu.

(1) Izvršilni železniški delavci se morajo ravnati po omejitvah,
prepovedih, ukazih in opozorilih, izraženih s postavljeno
signalizacijo.
(2) Po omejitvah, prepovedih, ukazih in opozorilih, izraženih s
postavljeno signalizacijo, se morajo ravnati tudi drugi osebe, ki se
gibljejo po železniškem območju.

(3) Pogoji, ki se nanašajo na področje poklicnega in strokovnega
usposabljanja in izpopolnjevanja, morajo biti določeni v predpisu,
ki ga izda minister, pristojen za delo, 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.

59. člen
(1) Če je pomen signala nejasen, morajo izvršilni železniški
delavci ravnati tako, da je zagotovljena večja varnost v
železniškem prometu.

7.2 Pridobitev pravice upravljati železniško vozilo in
voditi železniški promet

7 Izvršilni železniški delavci
60. člen

63. člen

k
(1) 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.

(1) Pravico upravljati železniško vozilo lahko pridobi, kdor
izpolnjuje te pogoje:
1. je duševno in telesno zmožen upravljati železniško vozilo;
2. je dopolnil 21 let;
3. ima ustrezno poklicno oz. strokovno izobrazbo, predpisano
za opravljanje določenega poklica;
4. se je usposabljal pod nadzorstvom osebe, ki je strokovno
usposobljena upravljati določeno vrsto železniškega vozila;
5. je opravil strokovni izpit za upravljanje železniškega vozila.

(2) Izvršilni železniški delavci morajo aktivno obvladati slovenski
jezik.

14. junij 1999

63

poročevalec, št. 43

64. člen

68. člen

(1) Pravico upravljati železniški promet lahko pridobi, kdor
izpolnjuje te pogoje:

(1) 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.

1. je duševno in telesno zmožen voditi železniški promet;
2. je dopolnil 21 let;
3. ima ustrezno poklicno oz. strokovno izobrazbo, predpisano
za opravljanje določenega poklica;
4. se je usposabljal pod nadzorstvom osebe, ki je strokovno
usposobljena voditi železniški promet;
5. je opravil strokovni izpit.

69. člen

*

(1) 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.

7.3 Posebni zdravstveni in drugi pogoji

(2) 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.

65. člen
(1) Izvršilni železniški delavec mora izpolnjevati predpisane
posebne zdravstvene pogoje in biti duševno in telesno zmožen
opravljati dela, h katerim je razporejen.

(3) Preverjanje duševne in telesne zmožnosti izvršilnih železniških
delavcev organizira ali izvaja delodajalec.

(2) Zdravstvena zmožnost izvršilnega železniškega delavca se
mora preverjati z rednimi ali izrednimi zdravstvenimi pregledi.

(4) Način, obseg, pogostnost in rednost postopka preverjanja
duševne ali telesne zmožnosti izvršilnih železniških delavcev
predpiše minister.

(3) Zdravstvene preglede in zdravstveno evidenco izvršilnih
železniških delavcev opravlja in vodi zdravstveni zavod, ki
izpolnjuje predpisane pogoje ter ima pooblastilo ministra,
pristojnega za zdravstvo, izdano na predlog ministra.

70. člen

(4) Zdravstveni zavod iz prejšnjega odstavka je delodajalca dolžna
obveščati o ugotovitvah glede zdravstvene sposobnosti
izvršilnega železnega delavca za opravljanje del, h katerim je
razporejen.

(1) Izvršilnemu železniškemu delavcu se ne sme dovoliti
opravljanje del, če ne izpolnjuje predpisanih duševnih zmožnosti
ali telesno ni zmožen opravljati dela.

(5) Pogoji, ki se nanašajo na zdravstvo, 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
zdravstveni zavod, ki lahko izvaja preglede teh delavcev, o rokih
pregledov in druge določbe.

71. člen
(1) Pooblaščeni delavec delodajalca ali pristojni inšpektor lahko
pošlje izvršilnega železniškega delavca na zdravstveni pregled
v zdravstveni zavod, da se preveri, ali je pod vplivom alkohola,
mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.
(2) Izvršilni železniški delavec mora opraviti zdravstveni pregled
iz prejšnjega odstavka, na katerega je poslan.

66. člen
(1) Na redni zdravstveni pregled se pošlje izvršilni železniški
delavec v predpisanih rokih, odvisnih od del, h katerim je
razporejen.

7.4 Izmena izvršilnih železniških delavcev
72. člen

(2) Delodajalec napoti izvršilnega železniškega delavca na redni
zdravstveni pregled pred potekom predpisanega roka.

(1) Izmena izvršilnega železniškega delavca ne sme trajati več
kot 12 ur.

67. člen

(2) V čas trajanja izmene se štejejo:

(1) 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.

1.
2.
3.
4.

(2) Delavec iz prejšnjega odstavka tega člena se pošlje na izredni
zdravstveni pregled na zahtevo pooblaščenega delavca
delodajalca ali pristojnega inšpektorja.

(3) 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.
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(4) Ob izrednem dogodku v železniškem prometu ali zaradi
naravne nesreče se trajanje izmene, določene v prvem odstavku,
lahko podaljša za največ dve uri, če se izvršilni železniški delavec
čuti zmožnega za opravljanje dela.

9 Disciplinski ukrepi

(5) 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.

(1) Delavcu, ki je pri opravljanju železniškega prometa kršil
dolžnost ali delovne obveznosti v zvezi z varnim železniškim
prometom, lahko delodajalec izreče disciplinski ukrep:

78. člen

-

73. člen
(1) Izvršilni železniški delavec, ki upravlja vlečno vozilo, sme v
eni izmeni voziti vlečno vozilo največ 10 ur.

(2) Prenehanje delovnega razmerja izreče delodajalec delavcu,
ki je s kršitvijo delovne dolžnosti ali delovne obveznosti v zvezi z
varnim železniškim prometom povzročil ogrožanje človeških
življenj ali večjo materialno škodo.

(2) Izvršilni železniški delavec iz prejšnjega odstavka sme v eni
izmeni voziti vlečno vozilo vlaka za prevoz potnikov največ 8 ur.
(3) Neprekinjena vožnja vlečnega vozila lahko traja največ 4 ure.

(3) Razporeditev na druga dela in naloge lahko izreče delodajalec
delavcu, katerega kršitev delovne dolžnosti ali delovne obveznosti
v zvezi z varnim železniškim prometom bi lahko povzročila
ogrožanje človeških življenj ali večjo materialno škodo, če je
verjetno, da svojega dela ne more več zanesljivo opravljati, da pa
lahko opravlja drugo delo, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi.
Če takšnega dela ni, lahko delodajalec delavca razporedi na delo,
za katero se zahteva nižja strokovna izobrazba, toda največ za
dve stopnji strokovne izobrazbe.

74. člen
(1) Dnevni počitek izvršilnih železniških delavcev mora med
dvema zaporednima izmenama trajati dvojno število ur opravljene
izmene, vendar ne manj kot 12 ur.
75. člen

(4) Denarno kazen v višini do 15 % mesečne plače za čas od 1
do 6 mesecev lahko izreče delodajalec delavcu, katerega kršitev
dolžnosti ali delovne obveznosti v zvezi z varnim železniškim
prometom je povzročila ali bi lahko povzročila materialno škodo.

(1) 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 v skladu
z zakonom.

10 Izredni dogodki v železniškem prometu
79. člen

76. člen

(1) Ob izrednih dogodkih v železniškem prometu morata
upravljavec in izvajalec reševati osebe in pomagati poškodovanim.

(1) Prostor, v katerem 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.

(2) Ob prekinitvi železniškega prometa zaradi izrednega dogodka
mora upravljavec ob sodelovanju izvajalca sprejeti ukrepe za
njegovo čimprejšnjo vzpostavitev.

8 Notranji nadzor

80. člen
(1) Upravljavec in izvajalec morata ugotoviti vzroke izrednih
dogodkov v železniškem prometu in okoliščine, pod katerimi so
nastali.

77. člen
(1) Upravljavec in izvajalci morajo organizirati notranji nadzor in
trajno skrbeti za varen železniški promet v skladu s tem zakonom,
predpisi in splošnimi akti.

(2) 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.

(2) Organ notranjega nadzora mora začasno odstraniti z dela
izvršilnega železniškega delavca, če ne izpolnjuje pogojev iz 62.
člena tega zakona oziroma v primerih iz 69., 71., 72., 73. in 74.
člena tega zakona ali če ugotovi, da je zaradi nepazljivosti ali
kako drugače povzročil izredni dogodek na železnici in tako ogrozil
varnost železniškega prometa.

81. člen
(1) 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 o izrednih dogodkih,
ki imajo znake kaznivega dejanja.

(3) Pritožba zoper odločbo organa notranjega nadzora, s katero
izvršilnega železniškega delavca začasno odstrani z dela, ne
zadrži izvršitve.
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pristojni 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.

(2) 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.
(3) Izvajalec in upravljavec morata raziskati izredni dogodek in
vpisovati podatke o izrednih dogodkih 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.

85. člen
(1) Na mestih, namenjenih za dostop do železniškega območja in
gibanje po njem in v vlakih, morajo potniki in druge osebe spoštovati
predpise, ki se nanašajo na varnost v železniškem prometu, na
notranji red, na vzdrževanje in varstvo železniške infrastrukture,
na javni red in mir na železniškem območju in v vlakih ter na
izvajanje pogodb o prevozu. Predpis o notranjem redu izda minister.

82. člen

(2) Nadzor nad izvajanjem predpisov opravljajo delavci
upravljavca ali izvajalca ali pooblaščene organizacije, ki jih
pooblasti upravljavec ali izvajalec.

(1) Pooblaščeni delavci pristojnih organov si morajo ogledati
izredni dogodek v železniškem prometu tako, da ne ovirajo
železniškega prometa, oziroma v čim krajšem času, da bi bil
promet čim manj oviran.

(3) Pooblaščeni delavci organizacij iz drugega odstavka tega
člena imajo pri izvajanju nadzora pravico pregledati prevozne
dokumente (predvsem pregled voznih listkov in s tem povezani
ukrepi), vpogleda v identifikacijski dokument tistega, ki ne spoštuje
predpisov, navedenih v prvem odstavku tega člena, s potrebnimi
ukrepi preprečevati njihovo kršitev in zagotavljati njihovo izvajanje,
odvzeti predmete, ki so bili uporabljeni za ogrožanje varnosti
železniškega prometa ali za kalitev notranjega reda, izrekati
mandatne kazni in predlagati sodniku za prekrške, da uvede
postopek za kršitelje. Uprava pravne ali fizične osebe, ki opravlja
nadzor, pooblasti delavca, ki je strokovno usposobljen za
opravljanje nadzora in z njim povezanih ukrepov na podlagi
predpisa iz prvega odstavka tega člena.

11 Zaščita prog in železniških vozil
83. člen
(1) Prepovedano je:
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 z njega;
3. v varovalnem progovnem pasu opravljati dela, s katerimi bi
se utegnila poškodovati proga ali zmanjšati stabilnost terena
(drsenje terena ali usadi, hidrografske spremembe idr.) ali
utegnil kakor koli drugače ogrožati ali ovirati železniški promet;
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;
5. neupravičeno odstraniti začasno varovalno napravo, s katero
se zavaruje železniški promet, kjer so možni usadi, hudourniki,
zameti ali močni vetrovi;
6. prinašati v potniške vagone ter prostore, v katerih 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;
7. neupravičeno sprožiti zaviranje v sili;
8. ovirati izvršilnega železniškega delavca pri delu;
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 lahko glede pomena signalov
spravijo v zmoto izvršilne železniške delavce.

(4) Policisti so dolžni delavcem upravljavca in izvajalca na njihovo
zahtevo pomagati pri preprečitvi kršitve predpisov iz prvega
odstavka in pri vzpostavitvi predpisanega stanja.
(5) Predpis o notranjem redu vsebuje določbe o pogojih za dostop
in gibanje na železniškem območju, določbe o ukrepih za
zagotavljanje spoštovanja predpisov, navedenih v prvem
odstavku tega člena (zlasti notranjega reda), postopek in način
izvajanja ukrepov, delovna mesta, na katerih delajo pooblaščeni
delavci organizacij, ki opravljajo nadzor, in potrebno strokovno
usposobljenost teh delavcev.
86. člen
(1) Upravljavec mora tam kjer so možni usadi, hudourniki, zameti,
močni vetrovi, poplave in druge nesreče ali če se kakor koli 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.
(2) 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.

84. člen
(1) 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.

(3) 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.

(2) Osebe, ki opravljajo določena dela na železniškem območju,
razen izvršilnih železniških delavcev, morajo za to dobiti pisno
dovoljenje upravljavca.
(3) Pisnega dovoljenja iz prejšnjega odstavka ne potrebujejo
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87. člen

(2) Inšpekcijsko nadzorstvo iz prejšnjega odstavka opravlja
Prometni inšpektorat Republike Slovenije.

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

(3) Nadzorne naloge opravljajo inšpektorji za železniški promet
(v nadaljnjem besedilu: inšpektorji).
(4) 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 mora izpolnjevati druge posebne
pogoje, določene v sistemizaciji delovnih mest.

III. POGOJI ZAVAREN ŽELEZNIŠKI
PROMET PO INDUSTRIJSKIH TIRIH IN
PO PROGAH DRUGIH ŽELEZNIC
88. člen

94. člen

(1) Minister lahko za industrijske tfre v posameznem primeru
določi pogoje, ki niso v skladu z določbami tega zakona. Za proge
drugih železnic pa določi pogoje, ki jih morajo te izpolnjevati.

(1) 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:

(2) Določbe iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo
tudi za železniška vozila.

1. odstrani z dela izvršilnega železniškega delavca;
2. začasno prepove delo izvršilnemu železniškemu delavcu ali
drugemu delavcu, ki opravlja delo, povezano z varnostjo v
železniškem prometu;
3. zahteva izredno preveritev strokovne usposobljenosti ali
zdravstvene zmožnosti izvršilnega železniškega delavca ali
drugega delavca, ki opravlja delo, .povezano z varnostjo v
železniškem prometu;
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. kršilcu z odločbo odredi, da z dejanjem ali opustitvijo dejanja
odpravi pomanjkljivosti ali nepravilnosti.

(3) Neskladnost z določbami tega zakona mora biti posebej
obrazložena in utemeljena.
89. člen
(1) Ob industrijskem tiru ali progi druge železnice je 80 m širok
zemljiški pas, merjeno od osi skrajnih tirov (varovalni pas).
90. člen
(1) 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.
(2) Poslovni red mora določati tudi posebne zdravstvene pogoje
in 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.

(2) Pravne in fizične osebe, katerih delo nadzorujejo inšpektorji,
morajo v roku, ki ga določi inšpektor, sporočiti zahtevane podatke,
pisno pojasnilo ali izjavo v zvezi s predmetom nadzora.

91. člen

95. člen

(1) 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.

(1) Zoper odločbo inšpektorja je dovoljena pritožba v osmih dneh
od dneva njene vročitve.
(2) Pritožba zoper odločbo, s katero je odrejena takojšnja odprava
nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki neposredno ogrožajo varen
železniški promet, ne zadrži njene izvršitve.

92. člen
(1) Vse stroške povezane z industrijskim tirom ali progo druge
železnice krije lastnik.

V. KAZENSKE DOLOČBE
96. člen

IV. INŠPEKCIJA ŽELEZNIŠKEGA
PROMETA

(1) 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
(117. člen).

93. člen
(1) 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.
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(2) Z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT se kaznuje za prekršek
iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe.
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(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje za prekršek
iz prvega in drugega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba
pravne osebe.

prevozu nevarnih snovi ( drugi odstavek 48. člena);
10. če največja hitrost vlaka ne ustreza 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 (49. člen);
11. če vlaka ne opremi s predpisano opremo (40. člen);
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 in drugi
odstavek 50. člena);
13. če za vlak ne vodi podatkov skladno s predpisi ( prvi odstavek
51. člena);
14. če pred začetkom del na progi med opravljanjem del ne izvede
ukrepov za varen železniški promet in varnost delavcev, če
po končanih delih ne odstrani s proge ostankov materiala,
delovnih sredstev, signalov in drugih predmetov (prvi, drugi
in tretji odstavek 52. člena);
15. če uporablja prometno signalizacijo, ki ne ustreza predpisom
(53. člen);
16. če signala ne osvetli z lastnim svetlobnim virom ali ga ne
prevleče z odsevno snovjo (54. člen);
17. 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
(57. člen);
18. če ob izrednem dogodku v železniškem prometu ne rešuje
oseb in ne pomaga poškodovanim (prvi odstavek 79. člena);
19. če ob prekinitvi železniškega prometa zaradi izrednega
dogodka ne izvede ukrepov za njegovo čimprejšnjo
vzpostavitev (drugi odstavek 79. člena);
20. če ne ugotovi vzrokov izrednega dogodka v železniškem
prometu in okoliščin, v katerih je nastal (tretji odstavek 81.
člena);
21. če priključi industrijski tir ali progo druge železnice na progo
brez soglasja upravljavca k poslovnemu redu (prvi odstavek
90. člena).

99. člen

(2) Z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT se kaznuje za prekršek
iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe.

(1) Pravrja oseba se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo
najmanj 150.000 SIT:

100. člen

97. člen
(1) Pravna oseba se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo
najmanj 150.000 SIT:
1. če dovoli opravljanje dela v železniškem prometu izvršilnemu
železniškemu delavcu v nasprotju s predpisom iz 75. člena
tega zakona ali izvršilnemu železniškemu delavcu, ki ne
izpolnjuje predpisanih duševnih zmožnosti ali telesno ni
zmožen opravljati dela (70. člen, 75. člen);
2. če dovoli opravljanje del izvršilnemu železniškemu delavcu,
ki ni uspešno opravil preverjanja strokovne usposobljenosti
ali čigar strokovna usposobljenost ni preverjena (tretji
odstavek 61. člena);
3. če na železniških postajah ali v drugih objektih, v katerih se
izvršilnim železniškim delavcem zagotavljajo prostori za
počitek, ne zagotovi pogojev, določenih s predpisi o varstvu
pri delu in varstvu pred hrupom v bivalnem okolju (76.člen).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT se kaznuje za prekršek
iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe.
98. člen
(1) Pravna oseba se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo
najmanj 150.000 SIT:
1. če pri ureditvi nivojskih križanj ne ravna v skladu z odločbo
(drugi odstavek 25. 'člena);
2. če pred tehničnim pregledom železniške 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 6. člena).

(1) Pravna oseba se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo
najmanj 300.000 SIT:

1. če o progi ali njenih sestavnih delih in drugih tehničnih podatkov,
pomembnih za varnost železniškega prometa, v skladu s
predpisom (9. člen);
2. če v progovnem pasu gradi objekte ali namenjene za
nakladanje in razkladanje blaga, ki se prevaža po železnici,
brez soglasja upravljavca (drugi odstavek 11. člena);
3. če o železniškem vozilu in drugih tehničnih podatkov,
pomembnih za varnost železniškega prometa, v skladu s
predpisom (drugi odstavek 36. člena);
4. če v železniški promet brez dovoljenja vključi železniško vozilo,
ki ne ustreza predpisom (tretji odstavek 37. člena);
5. če železniških vozil ne opremi skladno z določbami zakona
(35., 39., 40. in 41. člen) ali če ne izvede varnostnih ukrepov,
skladnih s predpisom (42. člen);
6. če opravlja železniški promet potniških vlakov in tovornih
vlakov brez vnaprej določenega in usklajenega voznega reda
ali če ravna v nasprotju s predpisom, ki ureja vozni red (prvi,
drugi in tretji odstavek 44.člena);
7. če vlaka med vožnjo po progi ne zasede s predpisanim
številom izvršilnih železniških delavcev (45. člen);
8. če nepravilno sestavi vlak ali če v vlak brez dovoljenja uvrsti
železniško vozilo, ki ne ustreza tehničnim pogojem vlakovne
poti, po kateri bo vozil vlak (47. člen);
9. če tovornega vagona, naloženega z nevarnimi snovmi, ne
označi ali če nevarnih snovi ne prevaža v skladu s predpisi o
poročevalec, št. 43

1. če v varovalnem progovnem pasu ne ravna v skladu s
predpisom o varstvu pred požarom, zamakanjem in poplavo
(drugi odstavek 12. člena);
2. če ne vzdržuje podvoza oziroma nadvoza (22. člen);
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 (prvi odstavek 31. člena);
4. če ne zagotovi zadostne preglednosti s ceste na progo (prvi
odstavek 27. člena);
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 27. člena);
6. če ne vzdržuje delov nivojskega prehoda (drugi in tretji
odstavek 29. člena);
7. če rekonstruira priključek industrijskega tira in proge druge
železnice na progo brez soglasja upravljavca k poslovnemu
redu (prvi odstavek 90. člena).
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104. člen

(2) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje za prekršek
iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe.

(1) Pravna oseba se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo
najmanj 450.000 SIT:

(3) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

1. če progo projektira, gradi ali vzdržuje v nasprotju s predpisi
(prvi odstavek 6. 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 (drugi odstavek 6. člena);
3. če gradi ali rekonstruira progo v nasprotju s predpisi (prvi in
drugi odstavek 7. člena);
4. če postaj in izogibališč ne opremi s signalnovarnostnimi
napravami, odvisno od največje hitrosti vlakov (prvi odstavek
55. člena);
5. če progo cepi od proge na odprti progi v nasprotju s predpisi
(56. člen)
6. če križanje prog ali križanje proge z industrijskim tirom ali
progo druge železnice ni izvennivojsko (10. člen);
7. če ne zagotovi predpisane razdalje med progo in cesto ali ne
postavi ograje (14. člen);
8. če ne izvede predpisanih varstvenih ukrepov na mestu, na
katerem so postavljene naprave električnega omrežja za vleko
vlakov (prvi odstavek 16. člena);
9. če ne izvede predpisanih varstvenih ukrepov pred škodljivimi
električnimi vplivi na telekomunikacijskih in signalnovarnostnih
napravah (drugi odstavek 16. člena);
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 (17. člen);
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 18. člen);
12. če na postajah in postajališčih z veliko pogostostjo potnikov s
povprečnim letnim dnevnim prometom odpravljenih 500
potnikov in najmanj 70 vlakov, dostopov do vlakov ne izvede
tako, da potniki ne hodijo čez tire (drugi odstavek 18. člena);
13. če na postajališčih na dvotirnih progah ne postavi ograje med
tiri, razen na postajališčih z otočnimi peroni (tretji odstavek
18. člena);
14. če na prometnih mestih ne zagotovi prostorov ali naprav in
opreme, ki omogočajo upravljanje varnega železniškega
prometa (šesti odstavek 18. člen);
15. če ne organizira notranjega nadzora nad varnim železniškim
prometom (77.člen)
16. 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 (prvi
odstavek 86. člena);
17. če pozimi železniškega prometa ne opravlja v skladu s predpisi
( 87. člen).

101. člen
(1) 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 (91. člen).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje za prekršek
iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe.
102. člen
(1) Pravna oseba se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo
najmanj 350.000 SIT: :
1. če gradi gradbene in druge objekte, postavlja postroje,
napeljave in naprave ter sadi drevje v varovalnem progovnem
pasu v nasprotju s predpisi (peti odstavek 11. člena);
2. če na odsekih, na katerih poteka proga skozi požarno
ogroženo območje, na železniških vozilih z odprtim kuriščem
ne izvaja predpisanih protipožarnih ukrepov (prvi odstavek
12. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT se kaznuje za prekršek
iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe.
103. člen
(1) Pravna oseba se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo
najmanj 400.000 SIT:
1. če uporablja železniško vozilo ter naprave in opremo, ki se
vgrajujejo v to vozilo, pa ne izpolnjujejo pogojev (prvi odstavek
32. člena);
2. če v železniški promet izroči železniško vozilo, ki ni tehnično
pregledano (prvi odstavek 34. člena);
3. če tehnično pregledanega in prevzetega železniškega vozila
ne vpiše med železniška vozila (prvi odstavek 36. 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
37. člena);
5. če železniškega vozila ne vzdržuje v stanju, ki zagotavlja
varen železniški promet, ali če ga redno ne nadzoruje ali
občasno ne pregleda (38. člen);
6. če železniškega vozila ne opremi z napravami za samodejno
zaviranje (39. 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 (41. 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 (42 člen).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT se kaznuje za prekršek
iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe.
105. člen
(1) 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 23. člena);

(2) Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje za prekršek
iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe.
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2. če je ali se zateče na kraj izrednega dogodka v železniškem
prometu, v katerem je bil kdo poškodovan, pa ne sodeluje pri
reševanju poškodovancev ali če o tem takoj ne obvesti
pristojnih organov (drugi odstavek 80. člena);
3. če ovira varen železniški promet ali če ravna v nasprotju s
predpisom o notranjem redu (83. in 85. člen).
106. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe, če izvršilnemu železniškemu
delavcu začasno ne prepove opravljanja del na delovnem mestu
v nasprotju s predpisi (drugi odstavek 77. člena).

-

107. člen
(1) Fizična oseba se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo
najmanj 15.000 SIT:
1. če ne ravna po prepovedih, omejitvah, ukazih in opozorilih,
danih s signali (prvi in drugi odstavek 58. člena);
2. če začne z deli ali opravlja dela na delovnem mestu v nasprotju
z določbami predpisov (prvi odstavek 60. člena).

VI. PODZAKONSKI PREDPISI
108. člen
(1) Vlada najkasneje v enem letu po začetku veljavnosti tega
zakona na predlog ministra določi kategorizacijo prog (4. člen).
109. člen

-

(1) Minister najkasneje v enem letu po začetku veljavnosti tega
zakona izda predpise, ki določajo:
-

-

urejevalne, tehnične in operativne pogoje za omrežje prog za
visoke hitrosti (drugi odstavek 3. člena)
način vzdrževanja proge in nadzor nad njim (prvi odstavek 6.
člena);
postopek za izdajo tehničnega soglasja za proge oziroma
njihove sestavne dele, način imenovanja odbora izvedencev
in naloge odbora (šesti odstavek 6. člena);
pogoje svetlega profila, ki jih morajo izpolnjevati proge (drugi
odstavek 8. člena);
vsebino in način vodenja evidenc o progah in o tehničnih
podatkih zanje (9. člen);
v soglasju z ministrom, pristojnim za okolje in prostor, in
ministrom, pristojnim za gospodarske dejavnosti, pogoje za
graditev gradbenih objektov, drugih objektov, postavljanje
napeljav in naprav ter saditev drevja v varovalnem progovnem
pasu (peti odstavek 11. 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 12. člena);
pogoje za graditev in vzdrževanje sistema železniških zvez
(drugi odstavek 14. člena);
pravila za projektiranje gradnje in vzdrževanja stabilnih naprav
električne vleke ter pogoje za odstopanje od teh pravil (tretji
odstavek 15. člena);
varnostne ukrepe na napravah električnega omrežja (prvi
odstavek 16. člena);
ukrepe za zaščito pred škodljivimi električnimi vplivi
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telekomunikacijskih in signalnovarnostnih naprav (drugi
odstavek 16. člena);
potrebne prostore, naprave in opremo, ki jo morajo imeti
prometna mesta za upravljanje železniškega prometa (šesti
odstavek 18. člena);
v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve, pogoje
za določitev kraja nivojskega prehoda in njegovega tehničnega
zavarovanja (tretji odstavek 24. člena);
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati železniška vozila za varen
železniški promet (prvi odstavek 32. člena);
postopek za izdajo tehničnega soglasja za železniška vozila,
način imenovanja odbora izvedencev in naloge odbora (peti
odstavek 32. člena);
postopek tehničnega pregleda novih in rekonstruiranih
železniških vozil in njegov obseg (osmi odstavek 34. člena);
vsebino in način vodenja evidenc o železniških vozilih in o
tehničnih podatkih zanje (drugi odstavek 36. člena);
pogoje in način opravljanja izrednega prevoza po progah (četrti
odstavek 37. člena);
pravila za vzdrževanje železniških vozil, njihove občasne
preglede in druge pogoje za uporabo železniških vozil, ki so
nujni za njihovo uporabo v železniškem prometu in
zagotavljajo njegovo varnost (tretji odstavek 38. 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 (42. člen);
način organiziranja in opravljanja železniškega prometa,
sestavo vlakov, način njihovega zaviranja in varnostne ukrepe
za zaščito delavcev (drugi odstavek 43. člena);
postopek za usklajevanje in sprejemanje voznih redov (četrti
odstavek 44. člena);
število železniških delavcev na vozečem vlaku in njihovo
strokovno izobrazbo in usposobljenost glede na vrsto vlaka
in njegovo opremljenost (drugi odstavek 45. člena);
vrsto, pomen, obliko, barvo, najmanjšo vidno razdaljo, mesto
vgraditve oziroma postavitve železniških signalov in način
njihove uporabe (tretji odstavek 53. člena);
s soglasjem ministra, pristojnega za delo, merila za delo v
izmenah izvršilnih železniških delavcev (peti odstavek 72.
člena)
način ugotavljanja, evidentiranja, statističnega spremljanja ter
objavljanja podatkov o izrednih dogodkih (tretji odstavek 81.
člena);
način in pogoje za dostop potnikov, drugih oseb, cestnih in
drugih vozil na železniško območje (prvi odstavek 84. člena);
ukrepe in pogoje za zagotavljanje notranjega reda na železnici
(prvi odstavek 85. člena);
ukrepe za zavarovanje železniškega prometa pozimi (87.
člen).

(2) V enakem roku izda minister, pristojen za delo, na predlog
ministra predpis, ki ureja strokovno usposabljanje (tretji odstavek
62. člena).
(3) V enakem roku izda minister, pristojen za zdravstvo, ob
soglasju ministra, predpis, ki ureja področje izpolnjevanja posebnih
zdravstvenih in psihofizičnih pogojev (peti odstavek 65. člena).
110. člen
(1) Izvajalec sprejme splošne akte:
1. o dnevnem in tedenskem počitku in razporeditvi v izmene
železniških delavcev, ki neposredno sodelujejo pri opravljanju
železniškega prometa (75. člen),
2. o pooblastilih železniških delavcev za opravljanje notranjega
nadzora nad varnim železniškim prometom (77. člen);
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v treh mesecih po začetku veljavnosti tega zakona oziroma
podelitvi koncesije.

(2) Pogoji iz 17. člena morajo biti izpolnjeni v enem letu od začetka
veljavnosti tega zakona.

111. člen

116. člen

(1) Dovoljenja in soglasja iz drugega in tretjega odstavka 11.
člena, tretjega odstavka 37. člena in tega zakona izdaja
upravljavec na podlagi javnega pooblastila, dodeljenega s tem
zakonom.

(1) Ne glede na določbe prve točke 40. 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 druge točke 40. člena tega zakona motorniki
serije 311/315 vgrajeno napravo RDZ najkasneje do 31. 12. 2005
leta.

(2) Zoper dovoljenja in soglasja iz prejšnjega odstavka je v roku,
ki ga določa zakon o upravnem postopku, dovoljena pritožba na
Ministrstvo za promet in zveze.

117. člen
(1) Prometni inšpektorat Republike Slovenije lahko zahteva od
upravljavca ali izvajalca, da mu predložita vse akte, ki urejajo
vprašanja varnosti v železniškem prometu.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
112. člen

118. člen

(1) Obstoječe ceste, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prvega in drugega
odstavka 13. člena tega zakona, morajo imeti na teh mestih
zaščitno varovalno ograjo v dveh letih od začetka veljavnosti
tega zakona.

(1) Izvršilni 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 začetka
veljavnosti tega zakona.

113. člen
119. člen

(1) Obstoječa nivojska križanja proge s cesto, ki ne izpolnjujejo
pogojev iz prvega odstavka 20. člena tega zakona, morajo biti
izvedena kot izvennivojska v osmih letih od začetka veljavnosti
tega zakona.

(1) Do izdaje predpisov iz 109. in 110. člena tega zakona se
uporabljajo:
1. Signalni pravilnik (SI.glasnik ZJŽ, št. 4/78, 6/79, 8/81, 4/85,1/
88, 8/89)
2. Prometni pravilnik (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/81, 4-5/82, 6/83, 3/
88, 8/89)
3. Pravilnik o enotni organizaciji in delu operativne službe na JŽ
(SI. glasnik ZJŽ, št. 10/82, 2/83, 5/90)
4. Prometno navodilo (SI. glasnik ZJŽ, št. 6/80, 3/82, 2/84, 4/88)
5. Navodilo za premik (SI. glasnik ZJŽ, št. 3/80, 3/87, 8/88)
6. Navodilo o prometu vlakov na posameznih progah brez
vlakospremnega osebja samo s strojevodjem na vlečnem
vozilu (SI. glasnik ZJŽ, št. 3/87, prečiščeno besedilo 3/90)
7. Navodilo o opravljanju prometne službe na progah, 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)
9. Navodilo o tehničnih normativih in podatkih za izdelavo
voznega reda (SI. glasnik ZJŽ, št. 9/89)
10. Navodilo o označevanju vlakov na progah (SI. glasnik, ZJŽ,
Št. 1/86, 8-9/87, 4/88)
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)
13. Navodilo o postopkih v primeru izrednih dogodkov (SI. glasnik
ZJŽ, št. 8/72 prečiščeno besedilo 3/85, 1/89, 15/89)
14. Navodilo o uporabi voz in nakladalnih pripomočkov (SI. glasnik
ZJŽ, št. 8/89, 13/89)
15. Predpisi za nakladanje (SI. glasnik ZJŽ, št. 3/73)
16. Navodilo za prevoz izrednih pošiljk (SI. glasnik ZJŽ, št. 14/88,
5/89, 13/89)
17. Pravilnik o tehničnih pogojih za rabo olj v napravah na vlečnih
vozilih (SI. glasnik ZJŽ, št. 2/83)

(2) Obstoječa nivojska križanja proge s cesto, ki z dnem začetka
veljavnosti tega zakona izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka
20. člena tega zakona, morajo biti izvedena kot izvennivojska v
osmih letih od začetka veljavnosti tega zakona.
(3) Obstoječa nivojska križanja proge s cesto, ki izpolnjujejo
pogoje iz tretjega odstavka 20. 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.
(4) Upravljavec in upravljavec ceste sta dolžna v enem letu po
začetku veljavnosti zakona pripraviti program izvedbe križanj iz
prejšnjih odstavkov tega člena.
(5) 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.
114. člen
(1) 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.
115. člen
(1) 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 20. člena
tega zakona.
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52. Pravilnik o negi železniških voz in motornih voz (SI. glasnik
ZJŽ, št. 6/88)
53. Začasni posebni pogoji za uvrstitev tovornih voz za prevoz
osebnih avtomobilov za potrebe potnikov v potniške vlake na
progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 6/70)
54. Navodilo o meritvah in preizkušanju voznega omrežja na
progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 7/89)
55. Navodilo o tehtanju železniških vozil (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/
83)
56. Navodilo o preizkusnih vožnjah železniških vozil po
opravljenem popravilu (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/83)
57. Navodilo o hrambi tehnične dokumentacije na JŽ (SI. glasnik
ZJŽ, št. 3/88)
58. Navodilo o tehničnih pogojih za vzdrževanje težkih motornih
drezin serije 911 (SI. glasnik ZJŽ, št. 6/83, 3/85)
59. Pravilnik o kemičnem uničevanju plevela in grmovja na progah
JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/90)
60. Pravilnik za toplotno obdelavo kretniških delov in tirnic za
izolirne stike (SI. glasnik ZJŽ, št. 4/86)
61. Pravilnik o izolirnih stikih zgornjega ustroja železniških prog
(SI. glasnik ZJŽ, št. 2/84, 3/85)
62. Pravilnik o vzdrževanju zgornjega ustroja na progah JŽ (SI.
glasnik ZJŽ, št. 3/71, 5/76, 8/89, 2/90)
63. Pravilnik o vzdrževanju spodnjega ustroja na progah JŽ (SI.
glasnik ZJŽ, št. 3/71)
64. Pravilnik o tehničnih ukrepih za obtežbo železniških mostov
in prepustov (SI. glasnik ZJŽ, št. 3/77)
65. Pravilnik o kategorizaciji prog (SI. glasnik ZJŽ, št. 7/89,10/89,
15/89, 9/90)
66. Navodilo o vgrajevanju in vzdrževanju tirnic in kretnic v
neprekinjeno zvarjenih trakovih (SI. glasnik ZJŽ, št. 2/69)
67. Navodilo o pogojih in dinamiki uporabe pravilnika za
vzdrževanje zgornjega ustroja (SI. glasnik ZJZ, št. 5/71)
68. Navodilo za zavarovanje prometa pozimi (SI. glasnik ZJŽ, št.
6-7/86)
69. Navodilo o tehničnih pogojih za izdelavo in prevzem betonskih
pragov tipa JŽ - 70 (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/72)
70. Navodilo za prevzem lesenih pragov in kontrolo njihovega
impregniranja (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/74)
71. Navodilo za varjenje železniških tirnic po termitnem postopku
z zmanjšanim svitkom (SI. glasnik ZJZ, št. 10/86)
72. Navodilo za izvajanje del v zemeljski osnovi obstoječih prog
za večje hitrosti (SI. glasnik ZJŽ z dne 12.4.1979)
73. Navodilo o enotnih kriterijih za kontrolo stanja prog na mreži
JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 3/88)
74. Navodilo za dobavo, vgradnjo in vzdrževanje elastične
pritrditve "Pandroll" na mreži JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 8-9/87)
75. Navodilo za dobavo, vgradnjo in vzdrževanje elastične
sponke "SKL-2" na mreži JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 8-9/87)
76. Navodilo za proračun in vgrajevanje dolgih tirnih trakov na
mostovih JŽ (SI. glasnik ZJŽ z dne 12.4.1979) •
77. Navodilo o tehnološkem postopku za protikorozijsko zaščito
tirnic, kretnic, mostov, dvigal in pejner nosilcev (SI. glasnik
ZJŽ, št. 11/87)
78. Pravilnik o vzdrževanju signalnovarnostnih naprav (SI. glasnik
ZJŽ, št. 5/73, 8/84)
79. Pravilnik o funkcionalnem sistemu zvez JŽ (SI. glasnik ZJŽ,
št. 8/85)
80. Pravilnik o obsegu in vrsti telekomunikacijskih zvez, naprav
in postrojev na progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ z dne 9.4.1974)
81. Splošni tehnični predpisi za relejne postajne
signalnovarnostne naprave (SI. glasnik ZJŽ, št. 27/57)
82. Tehnični pogoji za zavarovanje prometa na potnih prehodih v
nivoju (SI. glasnik ZJŽ, št. 5/74)
83. Tehnični pogoji za dobavo in vgradnjo signalnovarnostne
opreme in telekomunikacijske opreme na magistralnih progah
JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/71)
84. Tehnični pogoji za visokofrekvenčne naprave sistema V-300
(SI. glasnik ZJŽ, št. 4/67)

18. Pravilnik o opremi železniških tirnih vozil z aparati za gašenje
požarov (SI. glasnik ZJŽ, št. 4-5/82)
19. Pravilnik za varilska dela na železniških vozilih (SI. glasnik
ZJŽ, št. 5/81)
20. Pravilnik o rabi stabilnih naprav električne vleke na progah
JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 2/85)
21. Pravilnik o vzdrževanju stabilnih naprav električne vleke na
progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 9/84, 12/88)
22. Pravilnik o železniških standardih (SI. glasnik ZJŽ, št. 14/89)
23. Navodilo za varnostne ukrepe pri električnem toku na
elektrificiranih progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/78)
24. Priročnik za varnostne ukrepe pri električnem toku na voznem
omrežju enofaznega sistema 25 kV, 50 Hz, JŽ (SI. glasnik
ZJŽ, št. 5/79)
25. Priročnik za varnostne ukrepe pri električnem toku na voznem
omrežju enosmernega sistema 3kV, JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št.
10/78)
26. Navodilo za delo na progah JŽ, elektrificiranih z enofaznim
sistemom 25 kV, 50 Hz (SI. glasnik ZJŽ, št.4/90)
27. Navodilo za delo na progah JŽ, elektrificiranih z enosmernim
sistemom 3kV (SI. glasnik ZJŽ, št. 13/66)
28. Navodilo za ravnanje z napravami za merjenje hitrosti na
vlečnih in drugih vozilih in obdelavi trakov za registriranje (SI.
glasnik ZJŽ, št. 6/80, 8/90)
29. Pravilnik o zavorah na železniških vozilih (SI. glasnik ZJŽ, št.
2/88)
30. Navodilo za zaviranje vlakov (SI. glasnik ZJŽ, št. 11/88, 13/
89)
31. Navodilo o zaviranju vlakov na JŽ, kateri imajo v svojem
sestavu tovorne vozove SŽD (SI. glasnik ZJŽ, št. 5/89, 7/90)
32. Navodilo za vgrajevanje naprav na tekoči plin za kuhanje v
vozilih JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/68)
33. Navodilo za podaljšanje rokov periodičnih popravil salonskih,
inšpekcijskih in drugih specialnih vozil (SI. glasnik ZJŽ, št. 5/
70)
34. Navodilo za vodenje evidence dejavnosti vleke vlakov in
vzdrževanja vlečnih vozil JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/84)
35. Navodilo za rabo signalov za električno vleko (SI. glasnik
ZJŽ, Št. 8-9/87, 8/89)
36. Navodilo za vzdrževanje drsnih ležajev tirnih vozil (SI. glasnik
ZJŽ, št. 9/59)
37. Navodilo o garanciji kvalitev opravljenih popravil železniških
vozil (SI. glasnik ZJŽ, št. 7/79)
38. Navodilo za opravljanje kontrolnih pregledov tovornih voz JŽ
(SI. glasnik ZJŽ, št. 4/80, 10/82)
39. Pravilnik o vzdrževanju železniških vozil (SI. glasnik ZJŽ, št.
2/84, 2/88, 7/88)
40. Navodilo za popravilo kolesnih dvojic in ležajnih čepov (SI.
glasnik ZJŽ, št. 6/58)
41. Pravilnik za vleko na JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 2/67)
42. Navodilo za meritve ohmske upornosti na osnem sklopu
železniških vozil (SI. glasnik ZJŽ, 4/78)
43. Navodilo za vzdrževanje zavor železniških tirnih vozil (SI.
glasnik ZJŽ, št. 8/85, 12/87)
44. Navodilo za delo strojnega osebja (SI. glasnik ZJŽ, št. 13/67)
45. Navodilo za upravljanje posamično zasedenih vlečnih vozil
pri vleki vlakov na progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 3/86, 4/87,
13/87, 8/89, 8/90)
46. Navodilo za promet motornih vlakov (SI. glasnik ZJŽ, št. 6/82,
10/82)
47. Pravilnik tehnično vozovne dejavnosti (SI. glasnik ZJŽ, št. 6/
88)
48. Navodilo za vozovne preglednike (SI. glasnik ZJŽ, št. 13/90)
49. Navodilo za vodenje evidence vozovno tehnične službe na
JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 3/79)
50. Navodilo za ogrevanje potniških voz (SI. glasnik ZJŽ, št. 7/
72)
51. Navodilo za vzdrževanje električne razsvetljave potniških
voz (SI. glasnik ZJŽ, št.4/55)
poročevalec, št. 43
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110. Pravilnik o projektiranju železniških investicijskih objektov (Ur.
list FLRJ, št. 44/49)
111. Pravilnik o graditvi železniških investicijskih objektov (Uradni
list FLRJ, št. 78/49, 82/49)
112. Pravilnik o tehničnih normativih in pogojih za projektiranje in
gradnjo železniških predorov (Uradni list SFRJ, št. 55/73)
113. Odločba o specifični naravi železniških mostov kot gradbenih
del (Uradni list FLRJ, št. 87/49)
114.Odločba o začasnih tehničnih predpisih za izdelavo projektov
železniških mostov in propustov (Uradni list FLRJ, št. 7/50)
115. Odločba o postopku pri projektiranju in gradnji električnih
vodov na križiščih z železniškimi progami (Uradni list FLRJ,
št. 52/50)
116. Pravilnik o protipožarnih ukrepih na železniških vozilih z
odprtim kuriščem na trda goriva v varovalnem progovnem
pasu in progovnem pasu železniške proge (Uradni list SRS,
št. 17/82)
117. Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih
objektov, saditev drevja ter postavljanje naprav v varovalnem
progovnem pasu ob industrijskem tiru (Uradni list SRS, št. 2/
87)
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)
120.Navodilo za kontrolo izvajanja voznega reda in uporabo
prometno-tehničnih predpisov (SI. glasnik ZJŽ, št. 3/84)
121.Navodilo o izdelavi voznega reda (SI. glasnik ZJŽ, št. 11/88,
6/89)
122.Navodilo za opremljanje službenih mest na progi s
signalnovarnostnimi napravami in postroji glede na
maksimalno dovoljeno hitrost vožnje vlakov (SI. glasnik ZJŽ,
št. 7/78)
123. Navodilo za ugotavljanje tokov potnikov v mednarodnih vlakih
in vlakih notranjega skupnega prometa (SI. glasnik ZJŽ, št. 89/91)
124.Navodilo o izračunavanju in ugotavljanju voznih časov (GDJŽ
z dne 3.6.1956)
125.Navodilo o uvajanju vlakovnega prometa na dvotirnih progah
med kapitalnim remontom enega tira (SI. glasnik ZJŽ, št. 9/
83)
126. Navodilo za izdelavo tehnološkega procesa dela na ranžirnih
in razporednih postajah (SI. glasnik ZJŽ, št. 6/72)
127.Pravilnik o opravljanju radiotelegrafske službe na JŽ (SI.
glasnik ZJŽ, št. 5/63)
128.Kažipot za pošiljanje telegramov na omrežju JŽ v notranjem
in mednarodnem železniškem prometu (SI. glasnik ZJŽ, št.
11-12/75)
129. Navodilo o uporabi voz in nakladalnih pripomočkov, Prilogi V
in VI (SI. glasnik ZJŽ, št.5/88)
130.Samoupravni sporazum o skupni uporabi in izenačevanju
tovornih voz, kontejnerjev in ponjav na mreži JŽ (SI. glasnik
ZJŽ, št. 8/74, 6/87)
131. Pravilnik o tehničnem pregledu in izročitvi v promet železniških
vozil (Ur. list SFRJ, št. 26/69)
132.Navodilo za rabo Samoupravnega sporazuma o sprotnem
vzdrževanju potniških in tovornih voz (SI. glasnik ZJŽ, št. 1/
77)
133.Navodilo za vzdrževanje naprav za gretje "Schaltbau" v
potniških vozovih (SI. glasnik ZJŽ, št. 7/68)
134. Navodilo za eksploatacijo in vzdrževanje podstavnih vozičkov
Y-25 in tipa Y-27, sprejetih na JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 2/87)
135.Navodilo za mazanje voz (SI. glasnik ZJŽ, št. 1/55)
136.Navodilo o prevozu tanka M- 84 in njegovih modifikacij (SI.
glasnik ZJŽ, št. 1/88)
137.Navodilo o rabi sovjetskih voz cistern na progah JŽ (SI. glasnik
ZJŽ, št. 8/88, 5/89)
138.Navodilo za oplemenitev vode za dizelska goriva (SI. glasnik
ZJŽ, št. 10/73)

85. Tehnični pogoji za železniške avtomatske teleprinterske centre (SI. glasnik ZJŽ, št. 2-3/63)
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)
87. Odločba o tehničnih pogojih za progovna vozila, ki vozijo na
progah, opremljenih z APB in TK (SI. glasnik ZJŽ, št. 6/76)
88. Navodilo za ravnanje z induktivno avtostop napravo I 60 (SI.
glasnik ZJŽ, št. 2/75, 8/89)
89. Navodilo za vgradnjo, preizkušanje, predajo v obratovanje in
vzdrževanje lokomotivskega dela AS naprave I 60 (SI. glasnik
ZJŽ, št. 2/75)
90. Navodilo za uporabo, vgradnjo, preizkušanje in vzdrževanje
progovnih AS naprav na progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 2/75)
91. Navodilo o prometu vlečnih vozil, ki niso opremljena z AS
napravami, na progah, opremljenih s progovnim delom AS
naprave (SI. glasnik ZJŽ, št. 6/82, 8/82)
92. Navodilo za vzdrževanje telegrafsko-telelonskih vodov in linij
(GDJŽ 4318/55)
93. Navodilo o tehničnem pregledu signalnovarnostnih naprav
(SI. glasnik ZJŽ, št. 10/78)
94. Pravilnik o določitvi del, pri katerih delavci neposredno
sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa (Službeni
glasnik ZJŽ, št. 5/79)
95. Pravilnik o strokovni izobrazbi delavcev, ki neposredno
sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa (SI. glasnik
ZJŽ, št. 6-7/86, prečiščeno besedilo 2/87, 6/90)
96. Pravilnik o načinu opravljanja notranje kontrole in pooblastilih
delavcev za opravljanje notranje kontrole na JŽ (SI. glasnik
ZJŽ, št. 6/89)
97. Pravilnik o notranjem redu na železnici (Uradni list SFRJ, št.
47/78)
98. Pravilnik o posebnih zdravstvenih pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati železniški delavci, ki neposredno sodelujejo pri
opravljanju železniškega prometa (Uradni list SFRJ, št. 38/
79)
99. Pravilnik o opremi vlakov s priborom za prvo pomoč (SI.
glasnik ZJŽ, št. 5/79)
100.Pravilnik o preverjanju delovne zmožnosti delavcev, ki
neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa
(SI. glasnik ZJŽ, št.5/79)
101.Pravilnik o merilih za delo v izmenah za železniške delavce,
ki neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa
(Uradni list SFRJ, št. 13/81, 31/81, 2/82)
102. Pravilnik o organizaciji in izvajanju akcije za izboljšanje
kakovosti storitev v železniškem potniškem prometu (SI.
glasnik ZJŽ, št. 4/86)
103. Navodilo za rabo pravilnika Združenja za mednarodne vozne
olajšave železniškega osebja (SI. glasnik ZJŽ, št. 10/81, 9/
88)
104.Navodilo o priročnih lekarnah in o nuđenju prve pomoči
poškodovanim in obolelim železniškim delavcem kakor tudi
železniškim potnikom (SI. glasnik ZJŽ, št. 5/67)
105.Navodilo o zbiranju in obdelavi medicinskih podatkov o
obolenjih, poškodbah in smrtnosti delavcev, ki neposredno
sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa (SI. glasnik
ZJŽ, št. 5/67)
106.Navodilo za dokazovanje prisotnosti alkohola v organizmu
delavcev med delovnim časom na JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 5/
67)
107. Navodilo za rabo Pravilnika o strokovni izobrazbi delavcev,
ki neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa
(SI. glasnik ZJŽ, št. 9/79)
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)
109.Pravilnik o notranjem in mednarodnem telegrafskem,
telefonskem in radijskem prometu na JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št.
5/86, 2/87, 9/90)
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22. Navodilo o prometu salonskega voza (SI. glasnik ZJŽ, št. 2/
80)
23. Navodilo o signaliziranju zaključka vlaka s signalnimi svetilkami
z rdečo utripajočo lučjo in postopek ravnanja z njimi (SI.glasnik
ZJŽ, št. 1/87)
24. Navodilo o preoznačevanju potniških voz normalnega tira
(SI. glasnik ZJŽ, št. 13/66)
25. Navodilo za uporabo Samoupravnega sporazuma o
uresničevanju voznega reda (SI. glasnik ZJŽ, št. 1/87)
26. Samoupravni sporazum o omejitvi nakladanja na mreži JŽ
(SI. glasnik ZJŽ, št. 4/84)
27. Samoupravni sporazum o oddaji voznih sredstev na začasno
uporabo v primeru izrednih dogodkov (SI. glasnik ZJŽ, št. 1112/75)
28. Navodilo za popis tovornih voz na progah JŽ (si. glasnik ZJŽ,
št. 3/85, I 2/89)
29. Navodilo za obdelavo podatkov popisa tovornih voz na
progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 7/85, I 2/89)
30. Samoupravni sporazum o tekočem vzdrževanju tovornih in
potniških voz (SI. glasnik ZJŽ, št. 7/76)
31. Samoupravni sporazum o rezervnih delih voznih sredstev in
postrojev v skupni in množični rabi na JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št.
8/86, 15/89)
32. Samoupravni sporazum o nadomestilu škode na transportnih
sredstvih na progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 6/90)
33. Pravilnik o mikrofilmanju na JŽ (SI. glasnik ZJŽ, 10/88)
34. Navodilo za uporabo predpisov o kategorizaciji prog v sestavi
JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 273/80)
35. Samoupravni sporazum o združevanju v Skupnost
jugoslovanskih železnic (SI. glasnik ZJŽ, št. 2/81)
36. 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)
37. 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)
38. Navodilo za usklajevanje strokovne izobrazbe, pridobljene
po prejšnjih predpisih (SI. glasnik ZJŽ, št. 9/79)
39. Samoupravni sporazum o dodeljevanju nagrade 15. april dan železničarjev Jugoslavije in drugih nagrad Skupnosti JŽ
(SI. glasnik ZJŽ, št. 4/88)
40. Samoupravni sporazum o predstavnikih JŽ v tujini (SI. glasnik
ZJŽ, št. 4/84)
41. Samoupravni sporazum o temeljih sistema srednjega
usmerjenega izobraževanja kadrov na JŽ (SI. glasnik ZJŽ,
št. 1/87 prečiščeno besedilo).

120. člen
(1) Z začetkom veljavnosti tega zakona preneha veljati:
1. Zakon o ureditvi določenih vprašanj s področja varnosti
železniškega prometa (Uradni list SRS, št. 28/81, 36/81, 38/
86).
(2) Z začetkom veljavnosti tega zakona se prenehajo uporabljati:
1. Zakon o temeljih varnosti v železniškem prometu (Uradi list
SFRJ, št.26/91)
2. Zakon o organizaciji jugoslovanskih železnic (Uradni list FNRJ,
št. 50/60, 13/63, prečiščeno besedilo 15/63, 5/66, prečiščeno
besedilo 50/68, 55/68, 10/70)
3. Samoupravni sporazum o sprotnem vzdrževanju tovornih in
potniških voz (SI. glasnik ZJŽ, št. 7/76)
4. Samoupravni sporazum o skupni organizaciji vleke vlakov in
medsebojni uporabi vlečnih vozil (SI. glasnik ZJŽ, št. 6/90)
5. Samoupravni sporazum o rezervnih delih za vozna sredstva
in naprave v skupni in množični rabi na JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št.
8/75, 15/89)
6. Samoupravni sporazum o plačilu škode, povzročene na
transportnih sredstvih v železniškem prometu (SI. glasnik
ZJŽ, št. 1/84, 6/90)
7. Samoupravni sporazum o dobavi in pomoči v električni
energiji, gorivu, mazivu in potrošnem materialu in oskrbi vozil
med ŽTP (SI. glasnik ZJŽ, št. 1/77)
8. Samoupravni sporazum o medsebojnih razmerjih, delovnih
pogojih in odgovornosti kontrolno-prevzemnih organov JŽ
pri novogradnji in vzdrževanju voznih sredstev (SI. glasnik
ZJŽ, št. 9/78, 8/89)
9. Samoupravni sporazum o skupni rabi tehničnih sredstev za
nadzor brezhibnosti in določitev tehničnih karakteristik
osnovnih transportnih zmogljivosti (SI. glasnik ZJŽ, št. 9/79)
10. Navodilo za rabo samoupravnega sporazuma o sprotnem
vzdrževanju potniških in tovornih voz (SI. glasnik ZJŽ, št. 1/
77, 8/82, 10/82)
11. Metodologija delitve dela in stroškov med ŽTP (UOZJŽ 2054/
67)
12. Navodilo za uporabo predpisov o kategorizaciji prog v sestavi
JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 2/88)
13. Pravilnik za skupno uprabo tovornih voz v mednarodnem
prometu (SI. glasnik ZJŽ, št. 19/89)
14. Pravilnik o skupni uporabi potniških in prtljažnih voz v
mednarodnem prometu (SI. glasnik ZJŽ, št. 19/87)
15. Navodilo o prometu salonskih voz (SI. glasnik ZJŽ, št. 2/80)
16. Samoupravni sporazum o uvrščanju voz in kontejnerjev v
park JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/74, 8/82)
17. Pravilnik o službeni obleki na JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 4/88)
18. Pravilnik o prometu specialnega vlaka (SI. glasnik ZJŽ, št. 9/
78)
19. Samoupravni sporazum o uresničevanju voznega reda (SI.
glasnik ZJŽ, št. 11/86)
20. Samoupravni sporazum o delu vlakospremnega osebja v
skupnem prometu (SI. glasnik ZJŽ, št. 1/87)
21. Samoupravni sporazum o skupni uporabi, nadomestilu za
opravljeno delo, nadurno zadrževanje in nedostavljanje
potniških voz (SI. glasnik ZJŽ, št. 1/86)

poročevalec, št. 43

121. člen
(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 24 mesecev po
uveljavitvi razen določb četrtega odstavka 113., 114; člena in
115.člena, ki se začnejo uporabljati z dnem uveljavitve zakona.
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OBRAZLOŽITEV

UVOD

prehod po navodilih upravljavca in v celoti pokrival stroške
za vzdrževanje železniških prehodov.

Državni zbor Republike Slovenije je ponovno prvo obravnavo
predloga zakona o varnosti železniškega prometa (ZVZP) opravil
na svoji seji, dne 14.04.1999, in ga sprejel kot primerno podlago
za pripravo zakona za drugo obravnavo. Hkrati je zadolžil
predlagatelja, da pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo
upošteva njegove sklepe. Sprejel je tudi dodatni sklep, s katerim
je vladi predlagal pripravo zadevnega besedila v takem roku, da
bo možna primerjava in vzporedna obravnava tega zakona s
predlogom zakona o železniškem prometu.

Tretji odstavek dopušča možnost da se lastniki cest
(država, občina, zasebnik) in prog drugih železnic
(zasebnik) s pogodbo dogovorijo o drugačnem kritju
stroškov vzdrževanja nivojskih križanj, ki v prvem
odstavku lastnika proge zavezuje k njihovemu popolnemu
pokrivanju.
1.2.

Predlagatelj je sklepe in stališča Državnega zbora, ki so se
nanašale na posamezne zakonske rešitve, skoraj v celoti
upošteval ter v skladu z njimi dopolnil zakonsko besedilo za
drugo obravnavo. Nekaterih stališč pa iz obrazloženih razlogov
ni mogel podpreti.

Predlagatelj je stališče v celoti upošteval. V besedilo
predloga zakona je v celoti vključil besedilo amandmajev
predloženih Državnemu zboru 22.10.1998 in objavljenih
v poročevalcu št. 65/98. Predlog besedila zakona je s
tem v zvezi redakcijsko preoblikoval, preštevilčil člene,
upošteval izrazoslovno uskladitev v predlogu besedila
zakona in izrazoslovno uskladitev s predlogom besedila
zakona o železniškem prometu ter iz obeh besedil izločil
morebitna podvajanja (npr.: izločeni sta 2. in 3. točka 2.
člena - železniške prevozne storitve, izvajalec ■ ker je
pomen teh izrazov določen v 2. čl. zakona o železniškem
prometu).

Predlagatelj je za drugo obravnavo predloga zakona opravil še
redakcijske izboljšave besedila zakona, ki izhajajo iz njegovega
lektoriranja in uskladitve besedila predloga zakona in uskladitve
s predlogom besedila zakona o železniškem prometu.

1. SKLEPI IN STALIŠČA DRŽAVNEGA ZBORA
1.1.

V 36. členu naj se črta določba, ki predvideva finančne
obveznosti upravljavca ceste. Stališče je v celoti
upoštevano. Ob upoštevanju stališča, da naj bo besedilo
predloga zakona oblikovano na podlagi rešitev, ki so bile
Državnemu zboru ponujene s strani vlade 22.10.1998 in
kot amandmaji objavljene v Poročevalcu Državnega zbora
št. 58/98, je besedilo, ki predvideva finančne obveznosti
za upravljavca ceste, napisano v 30. členu.

1.3.

Upošteva naj mnenje Sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve.

1.3.1. Sekretariat ugotavlja, da je v amandmajih, ki jih je vlada
predložila Državnemu zboru 22.10.1998, predlagatelj sledil
stališčem Državnega zbora in mnenjem Sekretariata DZ
za zakonodajo in znatno izboljšal besedilo predloga
zakona, ki je bilo Državnemu zboru predloženo v prvo
branje.

Lastnik transportne infrastrukture je država. Ta je prav
tako lastnik državnih cest. Lastnik lokalnih cest so občine.
Sredstva za vzdrževanje cest in transportne
infrastrukture mora zagotavljati lastnik, ki je v primeru
transportne infrastrukture in državnih cest ista oseba država. Če je lastnik kategorizirane ceste občina, ji je
država skladno z zakonom o javnih cestah (10. člen)
dolžna zagotoviti sredstva za vzdrževanje lokalnih cest.
Plačnik je torej v vseh primerih isti ■ država ■ le da gre za
prelivanje sredstev v okviru postavk istega proračuna,
kar povzroči le dodatne stroške. Možnost, kije predvidena
z določbo tega člena, omogoča prihranek pri stroških,
povezanih z prerasporeditvijo denarja, in direktno
zavezuje državo, da zagotavlja sredstva za vzdrževanje
nivojskih križanj. Sredstva za vzdrževanje nivojskih
prehodov bo država zagotavljala upravljavcu iz
državnega proračuna skladno s sprejetim proračunom
in skladno z letnim načrtom vzdrževanja nivojskih
prehodov.

Ob upoštevanju stališča Državnega zbora o tem, da naj
predlagatelj ob pripravi besedila predloga zakona izhaja
iz predloženih amandmajskih rešitev, novo besedilo
zajema večino rešitev, ki jih je v svojih mnenjih izrazil
Sekretariat DZ za zakonodajo dne 29.11.1994.
1.3.2. Sekretariat opozarja na potrebo po razlikovanju izrazov
»prevozne« in »prometne« storitve, na potrebo po točni
opredelitvi izraza »izvajalec« glede na pomen izraza
»upravljavec« ter na potrebo po opredelitvi izraza
»vodenje železniškega prometa«.
Predlagatelj je v 2. členu predloga besedila zakona o
varnosti v železniškem prometu opredelil izraze
»upravljavec«, »upravljanje (vodenje) železniškega
prometa«, izraza »izvajalec« in »prepozne storitve«, pa
je opredelil v besedilu predloga zakona o železniškem
prometu.

Drugi odstavek določa, da se razmerja med lastnikom
transportne infrastrukture (državo) in lastnikom
nekategorizirane ceste (zasebnikom) glede vzdrževanja
nivojskih križanj urejajo s pogodbo. To bo veljalo za
obstoječe nekategorizane ceste. Če gre za nove cesfe,
bi morali v soglasju k gradbeni dokumentaciji določiti, da
bo lastnik ceste vzdrževal, obnavljal ali rekonstruiral

14. junij 1999

Državni zbor je sprejel stališče, da naj besedilo predloga
zakona izhaja iz ponujenih rešitev, ki so bile Državnemu
zboru ponujene s strani vlade 22.10.1998 in kot
amandmaji objavljene v Poročevalcu Državnega zbora
št. 58/98.

1.3.3. Sekretariat predlaga v 2. členu opredelitev izrazov
»potnik« in »udeleženec v železniškem prometu«.
Izraz »potnik« je opredeljen v zakonu o prevoznih
pogodbah v železniškem prometu, izraz »udeleženec v
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železniškem prometu« pa v besedilu ni uporabljen. V
besedilu je uporabljen izraz »druge osebe«, ki sodelujejo
v železniškem prometu ali se iz različnih razlogov gibljejo
po železniškem območju. V drugem odstavku 58. člena je
skladno s stališčem Sekretariata posebej opredeljena
njihova dolžnost, da upoštevajo železniško prometno
signalizacijo.

Pripombe Sekretariata ni mogoče upoštevati. Besedilo
omenjenih odstavkov se nanaša na ročno zaviranje
tovornih vagonov, ki ga v praksi ni več. Tovorni vagoni so
zavirani na drugačne načine, izvajalec v svojem voznem
parku praktično nima več tovornih vagonov z ročnimi
zavorami. Predlagatelj sodi, da je glede na dejansko stanje
besedilo omenjenih dveh odstavkov odveč in nepotrebno.

1.3.4. Sekretariat ugotavlja, da je v 4. členu (sedaj šestem) kot
novost predvideno tehnično soglasje, ki ga izda minister,
pristojen za promet. Predlaga, da naj bo za izdajo soglasja
pristojen minister, pristojen za graditev objektov.

1.3.12. Sekretariat ugotavlja, da iz predlagane rešitve ni jasno
razvidno, kdo pripravi in izda vozni red in meni, da bi bilo
potrebno besedilo dopolniti tako, da bi moral minister s
svojim predpisom določiti tudi način usklajevanja voznih
redov.

Stališče Sekretariata je upoštevano v 5. odstavku 6. člena.
1.3.5. Sekretariat ugotavlja, da je o predlaganem črtanju besedila
5. člena (poskusno obratovanje).treba ponovno premisliti.

Pripombe sekretariata predlagatelj ne more upoštevati
pri oblikovanju besedila tega zakona. Je pa njegovo
stališče upoštevano v zakonu o železniškem
prometu.Vozni red na podlagi potreb izvajalcev
(prevoznikov) usklajuje in pripravi izvajalec javne
gospodarske službe za upravljanje železniškega prometa
(upravljavec žel. transportne infrastrukture - 2. alinea 3.
odstavka 20. člena predloga zakona o železniškem
prometu). Navedeni zakon v 10. odstavku 16. člena
določa, da vlada z odlokom predpiše merila za
dodeljevanje vlakovne poti (eden od elementov vlakovne
poti je tudi čas uporabe transportne infrastrukture, torej
vozni red).

Poskusno obratovanje objektov in tehnični pregled ureja
Zakon o graditvi objektov in ga v tem zakonu ni treba
posebej urejati. To še posebej velja ob upoštevanju
predlagane spremembe v 6. členu.
1.3.6. Sekretariat ocenjuje, da izraz »tirne širina« ni pojasnjen.
Izraz je pojasnjen v 8. točki 2. člena predlaganega besedila
zakona.
1.3.7. Sekretariat ocenjuje, da je opustitev besedila 21. člena
zakona sporna.

1.3.13. Sekretariat ugotavlja, da je iz besedila 53. člena (sedaj
47) verjetno izpadla določba, ki jo je vseboval 1. odstavek
prvotnega besedila.

Vsebina besedila člena je ob upoštevanju stališče
Sekretariata vnesena v 1. odstavek 6. člena.

Pripomba je v besedilu člena upoštevana.
1.3.8. Sekretariat ima pomisleke, če je mogoče institut
tehničnega soglasja uporabiti tudi za železniška vozila.

1.3.14. Sekretariat ugotavlja, da je s črtanjem 59. člena nastalo
pravna praznina o splošnem pravilu, ki naj mu ustreza
prometna signalizacija.

Stališča Sekretariata ni mogoče upoštevati. Določbe o
tehničnem soglasju so potrebne za pokritje vrzeli, ki
nastane, če za posamezno napravo ali njen sestavni del
ni ustreznega tehničnega predpisa. Potrebne so zaradi
uresničevanja določb Zakona o standardizaciji in so
predvidene kot izjema. Pravilo morajo biti ustrezni tehnični
predpisi, njihova izdelava pa v primeru, ko gre za
posamezno napravo ali za posamezen sestavni del
naprave (v konkretnem primeru železniškega vozila) pa
ne bi bil smotrn ali racionalen. Določbe o tehničnem
soglasju so navezane tudi na direktivo 93/38/EGS, ki
zahteva tehnološko enotnost in določa pogoje za izdajanje
tehničnih soglasij in specifikacij na ravni Skupnosti in s
tem povezanih državnih tehničnih parametrov. Ob
upoštevanju stališča Državnega zbora, da naj predlagatelj
sledi uskladitvam s predpisi Evropske unije, je potreba
po tako oblikovanem besedilu.

Pripombe sekretariata predlagatelj ne more upoštevati,
saj sodi, da so splošna pravila o pomenu in značilnostih
prometne signalizacije vsebovana v novem 53. členu
predloženega besedila, ki je bilo Državnemu zboru
predloženo z gradivom vlade z amandmajem št. 41.
1.3.15. Sekretariat ugotavlja, da je v obrazložitvi 64. člena
navedeno, da je rešitev zajeta v besedilu 60. člena,
katerega besedilo pa se skladno s predlaganimi
amandmaji črta.
Obrazložitev, ki jo je pripravil predlagatelj k amandmaju
št. 41, je napačna. Vsebina je zajeta v novo besedilo
61.člena - sedaj 1. odstavek 53. člena, l/se ostalo, kar ni
določeno v poglavju o signalizaciji, bo določal podzakonski
akt, ki ga določa zadnji odstavek novega besedila 53.člena.

1.3.9. Sekretariat meni, da je treba besedilo 38. člena (sedaj 34)
dograditi s pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pooblaščene
organizacije, ki izvajajo tehnične preglede.

1.3.16. Sekretariat meni, da je opustitev besedila 7. poglavja:
Disciplinski ukrepi neprimerna in da so v besedilu zakona
potrebne določbe o disciplinskih ukrepih.

Pripomba je v besedilu člena upoštevana.
Pripomba sekretariata je umestna. Glede na predvideno
novo ureditev delovnih razmerij (zakon o delovnih
razmerjih ■ EPA 274-11) so določbe o disciplinski
odgovornosti, ki se nanaša na varnost v železniškem
prometu, potrebne. Predlagatelj je v 9. poglavju - 78. člen
■ ponovno opredelil disciplinske ukrepe, ki jih delodajalec
lahko uporabi proti izvršilnim železniškim delavcem, ki
kršijo delovno disciplino.

1.3.10. Sekretariat meni, da bi kazalo ohraniti sedanje besedilo 1.
odstavka 44. člena (sedaj 38).
Pripomba je v besedilu člena upoštevana.
1.3.11. Sekretariat meni, da je potrebno v besedilu zakona ohraniti
besedilo 3. in 4. odstavka besedila 45. (sedaj 39) člena
besedila zakona, ki je bilo predlagano v prvo branje.
poročevalec, št. 43
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1.3.17. Sekretariat ima pomisleke v zvezi z ureditvijo posebnih
vprašanj, ki zadevajo proge drugih železnic in industrijske
tire.

Pripomba sekretariata je umestna. Besedilo omenjenih
členov je zajeto v besedilih 112., 113. In 114. člena
predloženega besedila.

Predlagatelj pripombe sekretariata ne more sprejeti. Za
industrijske tire in proge drugih železnic načeloma veljajo
določbe tega zakona. V posameznih upravičenih primerih
lahko minister določi odstopanja od določb tega zakona 88. člen. Če je tir priključen na javno železniško
infrastrukturo mora imeti poslovni red, na podlagi katerega
se na njem odvija železniški promet, soglasje upravljavca
- 90. člen. V okviru danega soglasja in tako določenega
poslovnega reda bodo opredeljena vprašanja obratovanja
industrijskega tira ali proge druge železnice in tudi
medsebojna razmerja lastnika oz. uporabnika tira in
upravljavca. Lastninska (najemna, zakupna ....) razmerja
niso predmet, ki bi ga urejal ta zakon. Če industrijski tir ali
proga druge železnice ne bosta priključena na transportno
infrastrukturo, bo vsebino poslovnega reda nadzoroval
PIRŠ v okviru svojih pooblastil.

1.3.20. Sekretariat meni, da določbe 138. člena ne sodijo v zadevni
zakon.
Pripomba je umestna. Besedilo člena je črtano. Delno je
vprašanje rešeno v prehodnih določbah predloga zakona
o železniškem prometu (27. člen) delno pa je odvisno od
reorganizacije SŽ in podelitve koncesije.
1.4.

Predlagatelj je ob upoštevanju stališča Državnega zbora in ob
upoštevanju predpisov, ki se nanašajo na vse evropski železniški
sistem za visoke hitrosti t.j. na infrastrukturo in na vozna sredstva,
ki vozijo po njej:

1.3.18. Sekretariat ponovno opozarja na pripombe, ki jih je v
zvezi s kazenskimi določbami podal v svojih mnenjih ob
prejšnjih obravnavah zakona.

•
-

Predlagatelj je upošteval mnenje Sekretariata. Oblikovno,
redakcijsko in z uskladitvijo z besedilom zakona je
preoblikoval kazenske določbe in povečal denarne kazni.
Ob tem je v 85. členu delavcem organizacij, ki opravljajo
nadzor nad varnostjo v železniškem prometu, nad
notranjim redom, nad vzdrževanjem in varstvom
železniške infrastrukture, nad javnim redom in mirom na
železniškem območju in v vlakih ter nad izvajanjem pogodb
o prevozu podelil pooblastila za ukrepanje. Namen
podelitve pooblastil je zagotovitev spoštovanja predpisov
in razbremenitev delavcev policije.

direktiva 96/48/ES z dne 23. julija 1996 o interoperabilnosti
vse evropskega železniškega sistema za velike hitrosti;
odločbe 1692/96-TEN, ki se nanaša na obveznosti držav
članic, da zagotavljajo uresničevanje zgoraj navedene
direktive;
direktiva 93/38/ES z dne 14. junija 1993 o postopkih za
določanje tehničnih parametrov izvajalcev prometa na
področju vodnega, energijskega, kopenskega in
telekomunikacijskega prometa, (vsebuje določbe o tehničnih
soglasjih in tehničnih specifikacijah);

v besedilo zakona vključil nov 3. člen, nov 33. člen, in popravil
besedilo 4. člena, ki določa vsebino predpisa o kategorizaciji prog,
ki ga izda vlada.
S tem so podane pravne podlage za popolno uskladitev s pravnim
redom Evropske unije, ki bo dosežena s sprejemom potrebnih
podzakonskih aktov in je po programu, ki ga je sprejel Državni
zbor, predvidena do konca leta 2000.

1.3.19. Sekretariat meni, da morajo določbe 135., 136. in 137
prvotnega besedila zakona ostati v besedilu, ki bo
sprejeto.

14. junij 1999

Državni zbor je sprejel stališče, da naj predlagatelj sledi
potrebam uskladitve predpisov s predpisi Evropske unije.
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Poročilo o

REALIZACIJI

0

DRŽAVNEGA

PREVZEM

DO

PROGRAMA

PRAVNEGA

EVROPSKE

2002

PODZAKONSKIH

UNIJE

DO

IZ

ZA

REDA

KONCA

LETA

13/5-1999

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

DRŽAVNEGA PROGRAMA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
PREVZEM PRAVNEGA REDA EVROPSKE UNIJE DO
KONCA LETA 2002 DO 13/5-1999,

Številka: 900-10/98-46 (T)
Ljubljana, dne 24/5-1999

ki ga je sprejela na 110. seji dne 20. maja 1999.

Vlada Republike Slovenije pošilja v prilogi v vednost:
o

RS

AKTOV

- POROČILO O REALIZACIJI PODZAKONSKIH AKTOV IZ
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
POROČILO O REALIZACIJI PODZAKONSKIH AKTOV IZ DRŽAVNEGA
PROGRAMA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PREVZEM PRAVNEGA REDA
EVROPSKE UNIJE DO KONCA LETA 2002 do 13. 5. 1999

I. UVOD
V skladu s 7. točko Državnega prograina RS za prevzem pravnega reda EL: do konca leta
2U02, ki ga je Vlada RS sprejela 28.1.1999, je Služba Vlade RS za evropske zadeve
pripravila poročilo o njegovem izvajanju v obdobju do 13.5. 1999v
Poročilo je pripravljeno na podlagi podatkov, ki so jih ministrstva in vladne službe
posredovala Službi Vlade za zakonodajo v skladu z navodili SVZ o izpolnjevanju registra
predpisov RS in harmonograma z dne 17.12.1998. Upoštevani so podatki, ki so jih
ministrstva posredovala do vključno 13.5.1999.
Poročilo obsega pregled realizacije Državnega programa za sprejem pravnega reda EU do
konca leta 2002 na področju podzakonskih aktov Vlade in podzakonskih aktov ministrov.
Poročilo ne zajema pregleda realizacije Državnega programa v delu, ki se nanaša na zakone,
saj ic bil na 109. seji Vlade Republike Slovenije sprejet sklep o prednostnem obravnavanju
predlogov zakonov, ki so pomembni za uskladitev slovenske zakonodaje z zakonodajo
Evropske unije in njihovem pošiljanju na seje Državnega zbora.
Vlada Republike Slovenije bo Državnemu zboru predlagala, da v mesecu juniju in juliju 1999
obravnava predloge zakonov, ki so pomembni za usklajevanje slovenske zakonodaje z
zakonodajo Evropske unije, z namenom odprave zaostankov iz prvega polletja 1999.
II.
PREGLED REALIZACIJE PODZAKONSKIH AKTOV IZ DRŽAVNEGA
PROGRAMA ZA PREVZEM PRAVNEGA REDA EU DO KONCA LETA 2002 do
13.5.1999
MEOR
1. Podzakonski akti
Vlade
2. Podzakonski akti
ministra

PREDVIDENO
6

REALIZIRANO
5

ODSTOTEK REALIZACIJI I
S3

1

0

0

SKUPAJ

7■

MF
1. Podzakonski akti
Vlade
2. Podzakonski akti
ministra
SKUPAJ

PREDVIDENO
12

REALIZIRANO
1

10

•-»
J

30

22 i

4

18

poročevalec, št. 43

' 'IT .5

80

7i m
\ ODSTOTEK RE.AIIZAC' 1 i
8

^

14. junij 1999

MGD
1. Podzakonski akti
Vlade
2. Podzakonski akti
ministra
SKUPAJ

PREDVIDENO
1

REALIZIRANO
1

ODSTOTEK REALIZACIJE
100

i

0

0

\

MKGP
1. Podzakonski akti
Vlade
2. Podzakonski akti
ministra

MOP
1. Podzakonski akti
Vlade
2. Podzakonski akti
ministra

REALIZIRANO
0

ODSTOTEK REALIZACIJE
0

61

14

23

PREDVIDENO
16

REALIZIRANO
12

ODSTOTEK REALIZACIJE
75

11

j

27
'56^ % mm

•

PREDVIDENO
-

REALIZIRANO
-

ODSTOTEK REALIZACIJE
-

1

0

0

:SKUPAJ^t:r-'44"v 1'

—.i 0

MPZ
1. Podzakonski akti
Vlade
2. Podzakonski akti
ministra

PREDVIDENO
4

REALIZIRANO
0

ODSTOTEK REALIZ.\CIJE
0

2

1

50

SKUPAJ'

'■t* -g* ■

1

«!

>"s<

v <i '

MZ
1. Podzakonski akti
Vlade
2. Podzakonski akti
ministra

PREDVIDENO
-

REALIZIRANO
-

10

2

SKUPAJ

10
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:

' -r-.H «14.

.

MP
1. Podzakonski akti
Vlade
2. Podzakonski akti
ministra

v..*,* •

PREDVIDENO
1

^IČUPAJlSSIlilll OZ

SKUPAJ

:
■ 50 .s^-% ■ --v;-:' "t-"*:--\ JV

i

:L.J " i- -■

\ y\

1 ODSTOTEK REALIZACIJE

20
20

81
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III. ZBIRNI PREGLED REALIZACIJE PODZAKONSKIM AKTOV IZ
DRŽAVNEGA PROGRAMA DO 13.5. 1999

1. Podzakonski akti
Vlade
2. Podzakonski akti
ministra
SKUPAJ

PREDVIDENO
41

REALIZIRANO
20

| ODSTOTEK REALIZACIJE
49
1

97

23

24

138

43

31

Realizacija nafog, ki bi morale biti izvedene v prvem polletju 1999 je do 13.5.1999 1c 31%,
od tega 49% pri sprejemu aktov Vlade in 24% pri sprejemanju podzakonskih aktov ministra.

Podzakonski akti Vlade
Do 13.5.1999 jc bilo sprejetih 20 podzakonskih aktov Vlade.
Glede na roke, postavljene v Državnem programu, je do 30.6. 1999 potrebno sprejeli še 21
podzakonskih aktov Vlade.
Od 21 nesprejetih podzakonskih aktov Vlade je 11 iz pristojnosti Ministrstva za finance, po 4
iz pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva za promet in zveze in po en iz
pristojnosti Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj in Ministrstva za kmetijstvo
gozdarstvo in prehrano. (Priloga 1)
Podzakonski akti ministra
Do 13.5.1999 je biio sprejetih 23 podzakonskih aktov ministra.
•
Glede na roke, postavljene v Državnem programu, je do 30.6. 1999 potrebno sprejeti še 74
podzakonskih aktov ministra.
Od 74 nesprejetih jc 47 iz pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, po
8 iz pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva za zdravstvo, 7 iz pristojnosti
Ministrstva za finance in po eden iz pristojnosti Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj,
Ministrstva za gospodarske dejavnosti, Ministrstva za pravosodje in Ministrstva za promet in
zveze. (Priloga 2)

poročevalec, št. 43
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IV. ZAKLJUČEK
V obdobju do 30.6.1999 bo stopnja izvajanja nalog in zagotovitev upravne usposobljenosti
za izvajanje pravnega reda odločilnega pomena, zato morajo ministrstva in vladne službe
zagotoviti odpravo zaostankov in zagotoviti sprejem predvidenih dokumentov.
Služba Vlade RS za evropske zadeve bo pripravila naslednje poročilo o izvajanju
podzakonskih aktov iz Državnega programa RS za prevzem pravnega reda EU do konca leta
2002 v začetku meseca junija-

PRILOGI:
PRILOGA 1: podzakonski akti Vlade, katerih sprejem je po Državnem programu
predviden v obdobju od 01.01.1998 do 30.06.1999
PRILOGA 2: podzakonski akti ministrov, katerih sprejem je po Državnem programu
predviden v obdobju od 01.01.1998 do 30.06.1999
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- OCENO FINANČNIH UČINKOV OBREMENITVE DAVKA
OD IGER NA SREČO TER ANALIZO PRIMERLJIVOSTI
OBDAVČITVE IGRALNIC V SOSEDNJIH DRŽAVAH.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka; 422-13/98-2 (Z2)
Ljubljana, dne 2. junija 1999

Gradivo je pripravil Urad Republike Slovenije za nadzor
prirejanja iger na srečo.

Vlada Republike Slovenije pošilja v prilogi na podlagi dodatnega
sklepa Državnega zbora, ki ga je sprejel na 12. seji dne 24/31999 ob obravnavi predloga zakona o davku od iger na srečo
- prva obravnava:
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo

1502uub.iana
,el: 313 517
.

319 741

Številka: 471-147/99-7
Datum : 10.05.1999

Zadeva: ocena finančnih učinkov obremenitve davka od iger na srečo

Državni zbor RS je ob prvi obravnavi zakona o davku od iger na srečo sprejel dodatna sklepa,
s katerim poziva Vlado Republike Slovenije, da pripravi dodatne analize v zvezi z višino
obdavčitve igralnic v Republiki Sloveniji. Na tej osnovi je bil Urad RS za nadzor prirejanja iger
na srečo (v nadaljevanju: urad) s strani ministrstva za finance naprošen, da na osnovi teh
sklepov izdela ocene finančnih učinkov obremenitve davka od iger na srečo ter analizo
primerljivosti obdavčitve igralnic v sosednjih državah ter jih posreduje v sektor za davčni in
carinski sistem zaradi nadaljnje priprave zakona za drugo obravnavo. V nadaljevanju tako
ločeno po posameznih državah navajamo način ureditve in obdavčitve področja prirejanja
posebnih iger na srečo s poudarkom na višini obdavčitve v Republiki Sloveniji.
1. Obdavčitev v Republiki Sloveniji
Urad tekoče pridobiva nekatere podatke o poslovanju prirediteljev posebnih iger na srečo v
skladu z Navodilom o načinu, obliki in rokih za pošiljanje podatkov Uradu RS za nadzor
prirejanja iger na srečo (Ur.l. RS, št.11/96, 12/96). Podatki so glede na določilo 107. člena
Zakona o igrah na srečo (Ur.l. RS, št. 27/95; v nadaljevanju: ZIS) zaupne narave.
V letu 1999 bo Vlada RS dodelila koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo najmanj
dvema delniškima družbama (HIT d.d., Casino Portorož d.d.). Dodelitev koncesij(e) bo
nedvoumno pomenila tudi spremembe v višini in načinu obdavčenja področja prirejanja
posebnih iger na srečo. Določen vpliv na poslovanje prirediteljev posebnih iger na srečo bo
imel tudi bližnji prehod na nov celoviti sistem obdavčitve (DDV). V tabeli 1 na osnovi podatkov,
s katerimi razpolaga urad, navajamo spremembe v višini dajatev Iz prirejanja posebnih iger na
srečo, ki bodo nastale zaradi dodelitve koncesij.
Tabela 1: primerjava višine posebnega prometnega davka (PPO) in koncesijske dajatve (KD) na podlagi
realizacije v letu 1998 (v tisoč SIT)
Prireditelj
HIT d.d.
Casino Portorož d.d.
Casino Ljubljana d.d.
Casino Bled d.d.
Casino Maribor d.d.
Skupaj
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PPD
6.996.630
710.241
27.787
29.046
10.914
7.774.618

KD
6.438.354
1.031.806
54.787
63.236
20.689
7.608.872
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Indeks
92
145
197
218
190
98
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Razen za družbo HIT d.d., Nova Gorica pomeni uvedba koncesijske dajatve v primerjavi z
obstoječim posebnim prometnim davkom povečanje davčnih obremenitev, vendar pa je skupna
višina koncesijske dajatve glede na posebni prometni davek kljub temu nižja za 2% (tabela 1).
Celotno znižanje dajatev je posledica vpliva znižanja koncesijske dajatve pri družbi HIT d.d.,
Nova Gorica.
Prireditelj posebnih iger na srečo poleg posebnega prometnega davka od posebnih iger na
srečo plačuje še prometni davek po Zakonu o prometnem davku (Ur.l.RS, št. 4/92, 71/93,
Tarifna številka 3, točka 2) po stopnji 20% (razlika med vplačili in izplačili) oziroma po stopnji
6,5% (vstopnina). V tabeli 2 je prikazana višina celotne obdavčitve prirediteljev posebnih iger
na srečo v letu 1998.
Tabela 2:

skupna obdavčitev prirediteljev posebnih iger na srečo na podlagi realizacije za leto 1998 po
obstoječi zakonodaji (v tisoč SIT)

Prireditelj

20% PD

HIT d.d.
Casino Portorož d.d.
Casino Ljubljana d.d.
Casino Bled d.d.
Casino Maribor d.d.
Skupaj

4.958.506
1.118.490
98.015
110.245
43.657
6.328.913

PPD

vstopnina (6,5%)

6.996.630
710.241
27.787
29.046
10.914
7.774.618

46.817
3.757
778
0
510
51.862

Skupaj
12.001.953
1.832.488
126.580
139.291
55.081
14.155.393

Palet (%)
84.8
12.9
0,9
1,0
0,4
100,0

Skupna višina dajatev iz naslova prirejanja posebnih iger na srečo je v letu 1998 znašala
14.155.393 tisoč SIT, pri čemer je delež dajatev s strani družbe HIT d.d. 84,8%, sledi Casino
Portorož d.d. z 12,9% deležem. Ob predpostavki dodeljenih koncesij za prirejanje posebnih
iger na srečo in uveljavitvi Zakona o davku na dodano vrednost (obdavčitev vstopnin se poviša
na 19%) ter Zakona o davku od iger na srečo, s katerim se "ohrani" stopnja 20%, se višina
dajatev po posameznih prirediteljih (razen pri družbi HIT d.d., Nova Gorica) poviša.
Tabela 3:

skupna obdavčitev prirediteljev posebnih Iger na srečo na podlagi realizacije za leto 1998 po
dodelitvi koncesij (v tisoč SIT)

Prireditelj
HIT d.d.
Casino Portorož d.d.
Casino Ljubljana d.d.
Casino Bled d.d.
Casino Maribor d.d.
Skupaj

20% PD
4.958.506
1.118.490
98.015
110.245
43.657
6.328.913

KD

vstopnina (19%)

6.438.354
1.031.806
54.787
63.236
20.689
7.608.872

Skupaj

136.850
10.982
2.275
0
1.490
151.597

11.533.710
2.161.278
157.352
173.481
65.836
14.089.382

Primerjava obstoječe višine obdavčitve iz prirejanja posebnih iger na srečo z višino obdavčitve
ob predpostavki dodeljenih koncesij pokaže ria 0,5% zmanjšanje dajatev, kar v absolutnem
znesku pomeni nekaj več kot 66 mio SIT. Vendar je podobno kot pri primerjavi višine
posebnega prometnega davka z višino koncesijske dajatve navedeno zmanjšanje posledica
zmanjšanja dajatev družbe HIT d.d., Nova Gorica, medtem ko za ostale prireditelje predvideni
način obdavčitve pomeni od 18% do 25% povečanje dajatev v primerjavi z obstoječo davčno
obremenitvijo.
Tabela 4: prikaz razlike v obdavčitvi v primerjavi z doseženim dobičkom (izgubo) v letu 1998 (v tisoč SIT)
Prireditelj

Obstoječa
Predvidena
obdavčitev
obdavčitev
HIT d.d.
12.001.953
11.533.710
Casino Portorož d.d.
1.832.488
2.161.278
Casino Ljubljana d.d.
126.580
157.352
Casino Bled d.d.
139.291
173.481
Casino Maribor d.d.
55.081
65.836
Skupaj
14.155.393
14.089.382
Vir. MF IGR 1, revidirana poslovna poročila za Mo 1098
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Razlika
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-468.243
328.790
30.772
34.190
10.755
-66.011

Indeks
96
118
124
125
120
99

Dobiček (izguba) v
letu 1998
1.251.719
29.177
8.459
0
-2.919
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Iz tabele 4 je razvidno, da je sprememba v višini obdavčitve iz prirejanja posebnih iger na srečo
zaradi dodelitve koncesij najbolj neugodna za delniško družbo Casino Portorož d.d., kjer
razlika v obdavčitvi predstavlja enajstkratno vrednost doseženega dobička v letu 1998. Prav
tako bi tudi ostala dva manjša prireditelja (Casino Ljubljana d.d. in Casino Bled d.d.) poslovno
leto 1998 zaključila z izgubo.
Glede na to, da je v nadaljevanju višina obdavčitve igralnic v nekaterih državah prikazana kot
razmerje med skupnim zneskom dajatev iz prirejanja posebnih iger na srečo ter doseženo
realizacijo iz iger (razlika med vplačili za igro in izplačanimi dobitki), je v tabeli 5 prikazana
obstoječa davčna obremenitev realizacije iz posebnih iger na srečo in obremenitev le-te v
primeru dodelitve koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo. Pri tem naj omenimo, da je
kljub predvidenemu povečanju dajatev iz naslova prirejanja posebnih iger na srečo (razen pri
družbi HIT d.d., Nova Gorica), delež dajatev v realizaciji iz posebnih iger na srečo še vedno
nizek, zlasti če ga primerjamo z obremenitvijo družbe HIT d.d. oziroma z obremenitvijo družbe
Casino's Austria v Republiki Avstriji.
Tabela 5: davčna obremenitev realizacije iz posebnih iger na srečo na podatkih iz poslovanja za leto 1998
Prireditelj
HIT d.d.
Casino Portorož d.d.
Casino Ljubljana d.d.
Casino Bled d.d.
Casino Maribor d.d.

Realizacija iz Iger
(v tisoč SIT)
24.792.529
5.592.449
490.074
551.225
218.284

% obdavčitve
realizacije iz iger
48,4%
32,8%
25,8%
25,3%
25,2%

% obdavčitve
po dodelitvi koncesij
46,5%
38,6%
32,1%
31,5%
30,2%

Davčna obremenitev realizacije iz posebnih iger na srečo se giblje od 25,2% do 48,4%.
Predvsem manjše igralnice so v primerjavi z večjimi igralnicami (prireditelji) manj obremenjene
in sicer zaradi nižjih vrednosti realizacij iz posameznih vrst posebnih iger na srečo, kar jih
uvršča v nižje razrede progresivne lestvice za obračun posebnega prometnega davka. Z
dodelitvijo koncesij se bodo ob nespremenjeni koncesijski lestvici ter 20% stopnji za obračun
davka od posebnih iger na srečo ti odstotki gibali od 30,2% do 46,5%. Povprečni odstotek
obdavčitve slovenskih igralnic pa je za leto 1998 znašal 44,7% in bi se ob dodelitvi
koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo znižal na 44,5%.
V nadaljevanju v skladu z drugim sklepom Državnega zbora RS navajamo povzetek ureditve
ter način obdavčitve področja prirejanja posebnih iger na srečo v treh evropskih državah, pri
čemer je ob primerjavi obdavčitve prirediteljev posebnih iger na srečo v Republiki Sloveniji z
navedenimi državami poleg različnega gospodarskega okolja, v katerem poslujejo igralnice
(prireditelji) potrebno upoštevati vpliv načina zakonske ureditve področja prirejanja posebnih
iger na srečo (struktura lastništva) ter strukture igralniških gostov (delež domačih/tujih gostov).
2. Obdavčitev v Republiki Avstriji
Na podlagi določb zakona, ki ureja področje prirejanja posebnih iger na srečo, je število
dodeljenih koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo omejeno na največ 12. V letu 1989
je ministrstvo za finance za dobo 15 let dodelilo vseh 12 koncesij delniški družbi Casinos
Austria. V okviru te družbe tako posluje 12 igralnic, ki so statusno organizirane kot podružnice
koncesionarja in locirane v vseh avstrijskih zveznih deželah. Družba Casinos Austria je v lasti
državnih institucij ter državnih bank oziroma zavarovalnic (70%), preostali delež je v lasti
zasebnih bank in gospodarskih družb. Delnice družbe ne kotirajo na borzi vrednostnih papirjev.
Višino obdavčitve neto realizacije iz iger1 opredeljuje 28. člen zakona o igrah na srečo in sicer
na naslednji način:

1

Neto realizacija iz iger pomeni razliko med vplačili za udeležbo v igri ter izplačili dobitkov.
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za francosko ruleto, baccarat In baccarat chemin de fer se uporablja naslednja progresivna davčna lestvica:
za prvih
za nadaljnjih
za nadaljnjih
za nadaljnjih
za nadaljnjih
za nadaljnjih
za nadaljnjih
za nadaljnjih
za vse višje zneske
b.

35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
80%

500.000 ATS
500.000 ATS
500.000 ATS
500.000 ATS
1.000.000 ATS
1.500.000 ATS
2.500.000 ATS
3.000.000 ATS

vse ostale igre, vključno z igralnimi avtomati, so obdavčene po stopnji 48% od neto realizacije.'? iger.

Poleg koncesijske dajatve nekatere igralnice v odvisnosti od predpisov zveznih dežel plačujejo
tudi posebne dajatve (npr. za invalide), pri čemer osnovo za obračun dajatve lahko predstavlja
neto realizacija iz iger, površina igralnice itd.. Igralnica na Dunaju npr. plačuje posebno
mesečno takso za posamezni igralni avtomat, ki trenutno znaša 18:000 ATS.
Zakon o igrah na srečo v 28. členu kot obliko davčne olajšave uvaja reklamne žetone
(Propagandajetons). Ministrstvo za finance, ki je pristojno za dodelitev koncesij, v koncesijski
pogodbi predpiše letno kvoto, ki jo posamezna igralnica z dodelitvijo reklamnih žetonov gostom
ob vstopu v igralnico lahko uveljavi kot davčno olajšavo. Reklamni žetoni so posebne
razpoznavne oblike, po funkciji pa so povsem izenačeni z vrednostnimi žetoni. Ob obračunu
realizacije posamezne mize se vrednost reklamnih žetonov pri vsoti prejetih vplačil za igro ne
upošteva. Višina vstopnine je v pristojnosti koncesionarja, pri čemer mora za morebitno
spremembo le-te pridobiti tudi soglasje ministrstva za finance.
Napitnina se zbira v posebnih skrinjicah na igralnih mizah in ni predmet obdavčitve, temveč je
namenjena za plače zaposlenih v igralnicah (pri tem je izvzeto vodstvo posameznih igralnic in
koncesionarja).
Iz letnega poročila družbe Casinos Austria za leto 1997 je razvidno, da je koncesionar
Casino's Austria v okviru svojih igralnic ustvaril 2.659.100.000 ATS neto realizacije iz iger, pri
čemer so dajatve iz prirejanja posebnih iger na srečo (državi in lokalnim skupnostim) skupno
znašale 1.309.200.000 ATS. Neposredna obdavčitev je tako znašala 49,2% neto realizacije
iz iger.
3. Obdavčitev na Nizozemskem
Ureditev področja prirejanja posebnih iger na srečo na Nizozemskem je v marsičem podobno
ureditvi v Republiki Avstriji. Vlada je na podlagi zakona, ki ureja področje prirejanja iger na
srečo2, podelila edino koncesijo družbi Holland Casino's, kije organizirana v obliki neprofitne
fundacije. S koncesijsko pogodbo je družba Holland Casino's pridobila pravico prirejati
posebne igre na srečo v 12 igralnicah. Za področje prirejanja posebnih iger na srečo v tej
državi je značilno, da celotni izkupiček (koncesijska dajatev in čisti dobiček) od
prirejanja posebnih iger na srečo pripada državnemu proračunu, medtem ko fundacija
lahko razpolaga le z delom prihodkov za pokritje stroškov poslovanja ter investicij.
Država je fundacijo Holland Casino's ustanovila predvsem z namenom izkoreninjenja
nelegalnega igralništva, s katerim se sooča še dandanes.
Igre na srečo so obdavčene na podlagi posebnega zakona po stopnji 33,3% od neto realizacije
iz iger, igralni avtomati pa po stopnji 17,5% (t.i. davek na dodano vrednost). Vsaka igralnica
prispeva v posebni fond znesek v višini 1,25 NLG od skupnega števila obiskovalcev, ki je
namenjen financiranju športnih in kulturnih dogodkov, v kraju, kjer je igralnica locirana. Dobiček
fundacije je prihodek proračuna države oziroma ustreznih ministrstev.

2
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Zakon Je bil sicer sprejet že leta 1964, vendar se je veliko spreminjal; zadnja sprememba je bila opravljena v februarju 1997.
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Fundacija Holland Casino's mora za tekoče leto izdelati natančen plan predvidenih stroškov
in investicij ter ga predložiti posebnemu odboru, le-tega sestavljajo finančni strokovnjaki velikih
gospodarskih družb (npr. Shell), v potrditev. Za znesek odobrenih stroškov se lahko zmanjšajo
prihodki iz prirejanja posebnih iger na srečo.
Iz letnega poročila fundacije Holland Casino's za leto 1996 je razvidno, daje fundacija ustvarila
677,2 mio NLG prihodkov iz prirejanja posebnih iger na srečo (realizacija, napitnina) ter v tem
letu plačala 150,6 mio NLG dajatev iz naslova prirejanja posebnih iger na srečo. Dobiček iz
poslovanja fundacije v letu 1996 je znašal 134,8 mio NLG in v celoti pripada proračunu
države. Celotna višina dajatev (koncesijska dajatev ter doseženi dobiček) v višini 285,4
mio NLG pomeni 42% obdavčitev celotne realizacije (realizacija iz iger In igralnih
avtomatov, napitnina).
4. Obdavčitev v Republiki Italiji
Čeprav spada Italija med večje evropske države, zaradi slabih izkušenj iz preteklosti (pranje
denarja, financiranje kriminalnih aktivnosti) na njenem območju poslujejo le štiri igralnice.
Koncesijo za odprtje igralnice dodeli izključno država in to ne družbi neposredno, temveč
mestni skupnosti, ki državi tudi plačuje letno koncesijsko dajatev v višini 800 mio ITL (približno
79 mio SIT). Mestna skupnost se lako odloči za neposredno upravljanje igralnice (npr. igralnici
v Benetkah in San Remu), lahko pa upravljanje prepusti zasebni družbi (St. Vincent in
Campione) na podlagi posebne upravljalske pogodbe.
Igralnice poleg letne koncesijske dajatve plačujejo posebni igralniški davek v višini 8% od
vrednosti prejetih vplačil, zmanjšanih za vrednost dobitkov in sicer v odvisnosti od upravitelja
igralnice. V kolikor z igralnico upravlja mestna skupnost, je davčna osnova le 22% neto
realizacije iz iger (dejansko 1,76% oziroma 8% od 22%), celotni dobiček igralnice pa je
prihodek občinskega proračuna, ki ni posebej obdavčen. V primeru, da z igralnico upravlja
zasebno podjetje, je delež bruto prihodka, ki ga zasebno podjetje plačuje mestni skupnosti,
izvzet iz davčne osnove. Delitveno razmerje prihodkov iz prirejanja posebnih iger na srečo med
lokalno skupnostjo in zasebnim upraviteljem igralnice je v tem primeru opredeljeno v
upravljalski pogodbi (npr. delitveno razmerje za igralnico St. Vincent: 55:45 v korist lokalne
skupnosti).
Vstopnina je obdavčena po stopnji 60%. Del napitnine, ki ostane igralnici (preostali del je
namenjen za plače zaposlenih), ni obdavčen, ampak se šteje v prihodek igralnice.
Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo ne razpolaga s konkretnimi podatki o poslovanju
igralnic v Republiki Italiji ter z višino plačanih dajatev, zato tudi ni možno navesti davčno
obremenitev glede na doseženo realizacijo iz prirejanja posebnih iger na srečo. Hkrati tudi
menimo, da je zaradi popolnoma različne sistemske ureditve italijanskega igralništva, le-to
neprimerljivo z obdavčitvijo igralnic v Republiki Sloveniji.

-

Zakon o igrah na srečo (Ur.l.RS, št. 27/95),
poročila o realizaciji iz iger (obr. MF IGR 1),
Zakon o igrah na srečo Republike Avstrije,
Zakon o igrah na srečo Kraljevine Nizozemske,
poslovno poročilo družbe Casino's Austria za leto 1997,
poslovno poročilo družbe Holland Casino's za leto 1996,
International Casino Law, 1993.
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Državni svet Republike Slovenije je na 36. seji, dne 2.6.1999,
obravnaval predlog za sprejem obvezne razlage 27. člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju
občin (Ur. I. RS, št. 56/98) in sprejel sklep, ki ga pošilja v prilogi.

Na podlagi 2. odstavka 253. člena poslovnika državnega zbora
prosi, da se ga obvesti o odločitvah državnega zbora v zvezi
s sklepom državnega sveta.
Predsednik
Tone Hrovat, dipl.inž.agr., I.r.

V skladu s 1. odstavkom 176. člena poslovnika državnega
zbora bo na sejah državnega zbora in njegovih delovnih teles
kot predstavnik državnega sveta sodeloval državni svetnik
dr. Zoltan Jan.

Državni svet Republike Slovenije je na 36. seji, dne 2. 6. 1999,
obravnaval predlog za sprejem obvezne razlage 27. člena zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (Ur. I.
RS, št. 56/98) in na podlagi 86. člena poslovnika državnega sveta
sprejel naslednji

4. odstavek 27. člena se razlaga tako, da v primeru, če posamezna
občina tekoče ne izpolnjuje obveznosti iz 1. odstavka tega člena,
obveznosti neposredno izpolni Vlada Republike Slovenije iz
sredstev dohodnine, ki se razporeja v proračune občine
ustanoviteljice aH soustanoviteljic In ne le v proračun občine
• ustanoviteljice aH soustanovltelllc. v Kateri Ima lavni zavod
sedež.

SKLEP

5. odstavek 27. člena se razlaga tako, da Ministrstvo za kulturo
financira oziroma sofinancira programe vseh javnih zavodov na
področju kulture, torej tudi programe tistih javnih zavodov, katere
je do 1. 1. 1999 v celoti financiral ustanovitelj oziroma
soustanovitelji.

Na podlagi 208. člena poslovnika državnega zbora državni svet
Predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da sprejme
obvezno razlago 27. člena zakona o spremembah in dopolnitvah
*akona o financiranju občin.
Predlog za sprejem obvezne razlage 27. člena zakona o
spremembah In dopolnitvah zakona o financiranju občin
se glasi:

Obrazložitev:
Glede na to, da je bil s 1.1.1999 spremenjen sistem financiranja
javnih zavodov s področja kulture, citirani 27. člen ZFO-a pa
govori le enotno o zavodih s področja kulture, se pojavlja
vprašanje, ali se 1. odstavek tega člena nanaša le na t.i. prenesene
zavode, to je tiste, ki jih je do 31. 12.1998 financiralo Ministrstvo
za kulturo ali na vse javne zavode, torej tudi tiste, ki jih je ustanovila
in financirala občina oz. občine.

1. odstavek 27. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o financiranju občin (Ur. I. RS, št. 56/98) se razlaga tako, da se
besedilo nanaša na sredstva za ys£ javne zavode na področju
kulture, ki jim od 1.1.1999 v celoti zagotavlja občina ustanoviteljica
ali soustanoviteljica in ne le za tiste javne zavode, ki so bili do 31.
12. 1998 pretežno financirani s strani Ministrstva za kulturo.
14. junij 1999
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s področja kulture ob povečanju 5 % deleža dohodnine občinam.
Zaradi prehodne ureditve financiranja na državi ravni iz leta 1989
občine kot ustanoviteljice zavodov na področju kulture niso
izvajale vseh ustanoviteljskih pravic in dolžnosti.

Vprašanje ni akademsko, saj se ob interpretaciji v zadnje
navedenem smislu določa tudi poenotenje sistema stroškov, ki
se zavodu pokrivajo in sicer po zakonih, normativih in standardih
ob tem, da le-ti sploh niso točno določeni. Obenem to pomeni, da
se zavodu zagotavlja najmanj realno enak znesek za pokrivanje
stroškov, kot mu je bil zagotovljen v proračunskem letu 1998. Za
občine to pomeni, da morajo ne glede na specifiko zavodov
spoštovati toga določila, ki so povrhu še administrativna, saj
normativi in standardi niso sprejeti, ker niso usklajeni.

Tako se 1. odstavek 27. člena navedenega zakona nanaša na
vse javne zavode s področja kulture, kateri (so)ustanoviteljice
so občine. Sedežni princip financiranja rednega delovanja kulturnih
inštitucij določa zgolj nosilca financiranja, s čimer nikakor ne
odvezuje občin - soustanoviteljic ali novih občin obveznosti, kar
morajo urediti v novih ustanoviteljskih razmerjih v skladu s 6.
odstavkom 27. člena.

Z navedeno razlago 4. odstavka tega člena bi bila dana možnost
Vladi Republike Slovenije, da zaradi neizpolnjenih obveznosti
posameznih občin iz 1. odstavka, le-te neposredno izpolni Vlada
Republike Slovenije iz sredstev dohodnine, ki se razporejajo v
proračun občine ustanoviteljice ali soustanoviteljic in ne le v
proračun občine - ustanoviteljice ali soustanoviteljic, v kateri ima
javni zavod sedež.

V skladu s 1. odstavkom 176. člena poslovnika državnega zbora
bo na sejah državnega zbora in njegovih delovnih teles kot
predstavnik državnega sveta sodeloval državni svetnik dr. Zoltan
Jan.
Predsednik
Tone Hrovat, dipl.inž.agr., I.r.

Določbe 27. člena ZFO-a na občine ne prenašajo pristojnosti
države, saj občine šele prično v celoti izvajati svoje, sicer že
obstoječe pravice in obveznosti kot (so)ustanoviteljice zavodov
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Ime in priimek:
Naslov:
Telefon:

Poštna številka:

Podjetje:
Davčna številka:
NAROČAM

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE

Datum:
Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:
Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
ŠUBIČEVA 4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173
Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece.

Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva4, urednica Jasna Urbanija, tel. (061) 12-61-222
- Tisk SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 320 tolarjev - Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece - Žiro račun: Državni
zbor Republike Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 1761-215 ali 12-61-222 (215). Številka faksa: (061) 12-58-173. ISSN
1318-0169. Po mnenju Ministrstva za kulturo št. 415-124/99 z dne 25.01.1999, seta publikacija uvršča med proizvode, za katere se plačuje 5 % davek od prometa
proizvodov po 13. točki tarifne št. 3 zakona o prometnem davku (Ur.list RS, št. 4/92 z dne 25. januarja 1992).

