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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

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

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
račun : 50100-845-50204 

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

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

IZJEMNEM ZNIŽANJU DAVČNE 

OBVEZNOSTI (ZIZDO) 

-EPA 1122-II-hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 152. seji dne 23.3.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O IZJEMNEM ZNIŽANJU DAVČNE 
OBVEZNOSTI, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s 
predlogom, da ga Državni zbor obravnava na 21. seji 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o izjemnem znižanju 
davčne obveznosti obravnava po hitrem postopku zaradi 
izrednih potreb države. V dogovoru o politiki plač za obdobje 
1999-2001 je bila med drugim dogovorjena tudi razbremenitev 
najnižjih dohodkovnih razredov po zakonu o dohodnini. Glede 
na to, da akontaciji dohodnine med letom ni mogoče spreminjati, 

je uresničitev dogovora o razbremenitvi najnižjih dohodkovnih 
razredov mogoče doseči le na ta način, da se s posebnim 
zakonom določi izjemno znižanje davčne obveznosti, in sicer 
pri letni odmeri dohodnine za leto 1999. Iz navedenih razlogov 
Vlada Republike Slovenije meni, da so razlogi za sprejem 
zakona po hitrem postopku utemeljeni. 

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, 
- Milan M. CVIKL, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 
- Marija FERLEŽ, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

finance. 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

V dogovoru o politiki plač za obdobje 1999 - 2001, je bila med 
drugim dogovorjena tudi razbremenitev najnižjih dohodkovnih 
razredov po zakonu o dohodnini. Glede na to, da akontacij 
dohodnine med letom ni mogoče spreminjati, saj je dohodnina 
letni davek od seštevka letnih dohodkov fizične osebe, ki se 
dokončno poračuna z letnim obračunom oziroma odmero 
dohodnine, je uresničitev dogovora o razbremenitvi najnižjih 
dohodkovnih razredov mogoče doseči le na ta način, da se s 
posebnim zakonom določi izjemno znižanje davčne obveznosti, 
in sicer pri letni odmeri dohodnine. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Cilj predloga zakona je realizirati dogovor med socialnimi partnerji 
o razbremenitvi fizičnih oseb v najnižjih dohodkovnih razredih po 
zakonu o dohodnini. 

Pri pripravi predloga zakona je bila upoštevana enaka obravnava 
zavezancev, ki so v približno enakem dohodkovnem položaju, 
kar je zagotovljeno s tem, da so do znižanja obveznosti iz naslova 
dohodnine upravičeni vsi zavezanci za dohodnino, ki imajo letne 
dohodke iz kateregakoli vira do višine 45% letne povprečne plače 
zaposlenih v Sloveniji. 
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3. PREDLAGANE REŠITVE 

V predlogu zakona je predlagano izjemno znižanje davčne 
obveznosti za leti 1999 in 2000, ki se izvede tako, da se 
zavezancem za dohodnino v nižjih dohodkovnih razredih zniža 
obveznost iz naslova dohodnine za navedeni leti. Znižanje davčne 
obveznosti se prizna zavezancem za dohodnino, katerih bruto 
dohodki v posameznem letu ne presegajo 45% letne povprečne 
plače zaposlenih v Sloveniji. Znižanje davčne obveznosti se prizna 
tako, da se zavezancem, ki imajo letne dohodke do višine letne 
minimalne plače (40% letne povprečne plače) obveznost iz 
naslova dohodnine v celoti odpiše, zavezancem, ki imajo letne 
dohodke do višine 42% oziroma do 45% letne povprečne plače 
pa se obveznost zniža le delno, in sicer za 70% oziroma za 40%. 
Davčni organ bo odločil o znižanju davčne obveznosti po tem 
zakonu z odločbo o odmeri dohodnine. 

Vračilo dohodnine bo opravljeno v dveh delih, in sicer pri znižanju 
obveznosti za leto 1999 v mesecu avgustu 2000 in v febrarju 
2001, pri znižanju obveznosti za leto 2000 pa v septembru in v 
decembru leta 2001. Dohodnina bo zavezancu vrnjena v celoti v 
primeru, ko vračilo dohodnine zavezanca ne bo presegalo 35.000 
tolarjev. Zavezanec zaradi posebne narave znižanja obveznosti 
po tem zakonu ne bo upravičen do zamudnih obresti. 

V predlogu zakona je tudi predlagano, da s prvim dnem meseca 
po mesecu, v katerem bo uveljavljen ta zakon, prenehajo veljati 
določbe zakona o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o 
regresu za letni dopust v obdobju 1999 - 2001, ki določajo pravico 
do posebnega dodatka. 

4. FINANČNE POSLEDICE 

S sprejemom tega zakona se bo znižala obveznost iz naslova 
dohodnine tistih fizičnih oseb, ki bodo v letu 1999 oziroma v letu 
2000 imeli letne dohodke do višine 45% letne povprečne plače 
zaposlenih v Sloveniji. 

Zaradi sprejema predloga zakona bo izpad prihodkov proračuna 
iz naslova dohodnine v letu 2000 po oceni znašal približno 2,5 
milijarde tolarjev, preostali izpad v višini 2 milijard tolarjev pa bo 
zaradi prenosa izplačila drugega dela vračila dohodnine v februar 
2001, prenešen v leto 2001. Izpad prihodkov iz naslova dohodnine 
bo v letu 2001 po oceni znašal dodatnih 5 milijard tolarjev. 

II. BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

Ta zakon določa pogoje in način izjemnega znižanja davčne 
obveznosti za zavezance v nižjih dohodkovnih razredih v skladu 
z dogovorom o politiki plač za obdobje 1999 - 2001 (Uradni list 
RS, št. 22/99). 

2. člen 

Znižanje davčne obveznosti iz prejšnjega odstavka se izvede 
tako, da se zavezancem za dohodnino v nižjih dohodkovnih 
razredih zniža obveznost iz naslova dohodnine za leto 1999, 
ugotovljena v skladu z zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 
71/93, 2/94 - popravek, 7/95 in 44/96). 

3. člen 

Znižanje davčne obveznosti se prizna zavezancu za dohodnino, 
katerega bruto dohodek, dosežen v letu 1999, ne presega 45% 
letne povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za leto 
1999 (v nadaljnjem besedilu: povprečna plača). 

Za bruto dohodek iz prejšnjega odstavka se šteje vsota bruto 
dohodkov zavezanca za dohodnino, ki so vir dohodnine v letu 
1999. 

Za bruto dohodek fizične osebe iz opravljanja dejavnosti se šteje 
njen dobiček iz dejavnosti, ki je ugotovljen brez upoštevanja znižanj 
in olajšav v skladu z zakonom o dohodnini in z upoštevanjem 
obračunanih obveznih prispevkov za socialno varnost. 

4. člen 

Znižanje davčne obveznosti se prizna tako, da se zavezancu za 
dohodnino, ki ima v letu 1999 bruto dohodek, ugotovljen v skladu 
z drugim in tretjim odstavkom 3.člena tega zakona, do višine: 

- 40% povprečne plače, odmerjena dohodnina za leto 1999 zniža 
za 100%, 

- 42% povprečne plače, odmerjena dohodnina za leto 1999 zniža 
za 70%, 

- 45% povprečne plače, odmerjena dohodnina za leto 1999 zniža 
za 40%. 

5. člen 

Davčni organ odloči o znižanju davčne obveznosti po tem zakonu 
z odločbo o odmeri dohodnine za leto1999. 

6. člen 

Znižanje davčne obveznosti po tem zakonu se opravi tudi pri 
odmeri dohodnine za leto 2000. 

Znižanje davčne obveznosti iz prejšnjega odstavka se opravi 
tako, da se pri uporabi določb tega zakona namesto leta 1999 
smiselno upošteva leto 2000. 

7. člen 

Ne glede na 95.člen zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, 
št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98 in 108/99) se zavezancu za 
dohodnino, ki mu je priznano znižanje davčne obveznosti po tem 
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zakonu za leto 1999, vračilo dohodnine opravi v dveh delih, in 
sicer v avgustu 2000 in v februarju 2001. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se zavezancu iz 
prejšnjega odstavka, katerega vračilo dohodnine za leto 1999 ne 
presega zneska 35.000 tolarjev, dohodnina vrne v celoti v avgustu 
2000. 

8. člen 

Ne glede na 95.člen zakona o davčnem postopku se zavezancu 
za dohodnino, ki mu je priznano znižanje davčne obveznosti po 
tem zakonu za leto 2000, vračilo dohodnine opravi v dveh delih, 
in sicer v septembru 2001 in v decembru 2001. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se zavezancu iz 
prejšnjega odstavka, katerega vračilo dohodnine za leto 2000 ne 
presega zneska 35.000 tolarjev, dohodnina vrne v celoti v 
septembru 2001. 

9. člen 

Ne glede na peti odstavek 95.člena zakona o davčnem postopku, 
zavezanec za dohodnino, ki mu je priznano znižanje davčne 
obveznosti po tem zakonu, ni upravičen do obresti. 

10. člen 

S prvim dnem meseca po mesecu, v katerem bo uveljavljen ta 
zakon, prenehata veljati 10. in 11. člen zakona o minimalni plači, o 
načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 
1999 - 2001 (Uradni list RS, št. 39/99). 

11. člen 

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

III. OBRAZLOŽITEV 

1. S predlogom zakona se določa izjemno znižanje davčne 
obveznosti za zavezance v nižjih dohodkovnih razredih v 
skladu z dogovorom o politiki plač za obdobje 1999 - 2001, ki 
se izvede tako, da se jim zniža obveznost iz naslova 
dohodnine za leto 1999. (1. in 2.člen) 

2. Znižanje davčne obveznosti se prizna zavezancu za 
dohodnino, katerega bruto dohodek, dosežen v letu 1999, ne 
presega 45% letne povprečne plače zaposlenih v Sloveniji. 
(3.člen) 

3. Znižanje davčne obveznosti se prizna tako, da se 
zavezancem za dohodnino, ki imajo bruto dohodek v letu 
1999 do višine letne minimalne plače (40% letne povprečne 
plače v Sloveniji), obveznost v celoti odpiše, zavezancem, ki 
imajo letne dohodke do višine 42% oziroma do 45% letne 
povprečne plače v Sloveniji pa se dohodnina odpiše delno, in 
sicer v višini 70% oziroma v višini 40%. (4.člen) 

4. O znižanju odloči davčni organ, in sicer z odločbo o odmeri 
dohodnine za leto 1999. (5.člen) 

5. Znižanje davčne obveznosti po tem zakonu se opravi tudi pri 
odmeri dohodnine za leto 2000. (6.člen) 

6. Vračilo dohodnine se bo opravilo v dveh delih, in sicer pri 
znižanju obveznosti za leto 1999 v mesecu avgustu 2000 in 
v febrarju 2001, pri znižanju obveznosti za leto 2000 pa v 
septembru in v decembru leta 2001. Dohodnina se bo vrnila v 
celoti zavezancu v primeru, ko vračilo dohodnine zavezanca 
ne bo preseglo 35.000 tolarjev. Zavezanec zaradi posebne 
narave znižanja obveznosti po tem zakonu ne bo upravičen 
do zamudnih obresti. (7.,8. in 9.člen) 

7. S prvim dnem meseca po mesecu, v katerem bo uveljavljen 
ta zakon, preneha veljati pravica do posebnega dodatka po 
zakonu o minimalni plači. (10.člen) 

8. Ker zakon posega že v odmero dohodnine za leto 1999, je 
uveljavitev zakona določena z naslednjim dnem po objavi v 
Uradnem listu RS. (11. čl en) 
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PRILOGA 

IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 

SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Predlog zakona o izjemnem znižanju davčne obveznosti - hitri 
postopek (EVA - 1611 - 0038) 

21 Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma 
o pridružitvi": 

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

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

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 

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

51 Ali so zooraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 

/ 

6) Ali ie predlog akta preveden in v kateri iezik? 

/ 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov fPHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...) 

31 Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

/ 

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

/ 

81 Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda 
ES in upoštevanje roka za uskladitev 

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe: 

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa: 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA 

0 SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU 

(ZUP-A) 

- EPA 1116 - II - skrajšani postopek 

Številka: 200-01/2000-1 
Ljubljana, 20.03.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 151. seji dne 16.3.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI 
ZAKONA O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU, 

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

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembi in 
dopolnitvi zakona o splošnem upravnem postopku obravnava 
po skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevno dopolnitev 

zakona. 306. člen veljavnega zakona začne veljati 1. aprila 
2000. Njegovo izvajanje bo v bodoče možno po preteku 
dvanajstih mesecev od tega dne. Predlog dopolnitve veljavnega 
zakona je v skladu z določbo poslovnika Državnega zbora, ki 
opredeljuje razloge za skrajšani postopek pri obravnavi in 
sprejemu predlaganega zakona. 

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 pri delu Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovala: 

- Borut ŠUKLJE, minister za notranje zadeve, 
- dr. Gorazd TRPIN, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 

zadeve 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

306. člen zakona splošnem upravnem postopku, ki bo začel veljati 
1. aprila 2000, določa v prvem odstavku, da se v postopku, 
začetem na zahtevo stranke, ne sme vročiti odločbe stranki vse 
dotlej, dokler nima poravnanih vseh obveznosti do države oziroma 
ni izvršila izvršljive upravne določbe. Ali je stranka izpolnila 
obveznosti ali izvršila odločbo, ugotovi organ po uradni dolžnosti. 

Navedena določba ne zajema pravnega pravila pravnomočnosti, 
ki tudi zagotavlja pravno varnost, zato je potrebno besedilo člena 
dopolniti z besedilom pravnomočne upravne odločbe. Navedena 
določba tudi ne določa izjem od pravila, da se upravna odločba 
pod določenimi pogoji ne sme vročiti stranki. Predlagatelj ocenjuje, 

da je potrebno besedilo prvega odstavka 306. člena dopolniti z 
vsebino, ki bo omogočila zaščito uresničevanja osebnostnih pravic 
in varovala ekonomsko - socialni položaj strank, ki so nosilci 
materialnih pravic s področja družinskih razmerij, družinskih 
prejemkov in invalidskega ter socialnega varstva. 

V zvezi z obstoječo določbo 306. člena predlagatelj ugotavlja, da 
je potrebno predhodno izvesti ustrezen preizkus njenega 
udejanjanja v vsakdanji praksi. Za izvajanje obstoječe določbe 
bodo nujne ustrezne pilotske raziskave, ki bodo zajele vse 
subjekte, ki morajo postopati po zakonu o splošnem upravnem 
postopku. Vzpostavitev ustreznih evidenc in izmenjava podatkov 
glede poravnanih obveznosti do države zahteva tako oblikovanje 
ustrezne računalniške kot druge logistične podpore. Ravno tako 
pa je potrebno tudi usposobiti osebe, ki bodo vodile postopke v 
zvezi z vročitvijo upravnih odločb. 
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Zaradi celovitosti nove ureditve in možnosti izvajanja določbe 
306. člena, je potrebno spremeniti navedeni člen in dopolniti 
določbo 325. člena zakona o splošnem upravnem postopku. 

2. Cilji in načela spremembe in dopolnitve zakona 

S predlaganim zakonom o spremembi in dopolnitvi zakona o 
splošnem upravnem postopku se bo spremenilo besedilo prvega 
odstavka 306. člena, saj institut pravnomočnosti ob izvršljivosti 
predstavlja večjo trdnost pravnega razmerja in posledično 
močnejšo pravno varnost in nespremenljivost upravnih odločb. S 
predlagano spremembo 306. člena zakona o splošnem upravnem 
postopku bodo v postopkih pred organi zaščitene osebnostne in 
socialne pravice ter status oseb, ki so nosilci materialnih pravic s 
področja družinskih razmerij, družinskih prejemkov in invalidskega 
ter socialnega varstva. 

S predlaganim zakonom o spremembi in dopolnitvi zakona o 
splošnem upravnem postopku se bo dopolnil 325. člen 
obstoječega zakona in zagotovil čas za izvedbo ustreznih 
raziskav in vzpostavitev evidenc za izvedbo postopka v zvezi s 
poravnavo obveznosti zavezancev do države kot tudi za 
vzpostavitev primerne računalniške podpore in kadrovske 
usposobljenosti. 

3. Finančne in druge posledice 

Predlagana sprememba in dopolnitev nima finančnih posledic za 
proračun Republike Slovenije za leto 2000, saj so sredstva v 
celoti zagotovljena v okviru postavk za delo upravnih enot in 
Centra Vlade Republike Slovenije za informatiko. Zaradi 
predlaganega enoletnega zamika se finančna sredstva v okviru 
teh postavk prenesejo v naslednje proračunsko obdobje. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/ 
99) se prvi odstavek 306. člena spremeni tako, da se glasi: 

"(1) V postopku, začetem na zahtevo stranke, se ne sme vročiti 
odločbe stranki vse dotlej, dokler nima poravnanih vseh obveznosti 
do države oziroma ni izvršila pravnomočne in izvršljive upravne 
odločbe, razen v primerih, če je z odločbo odločeno o osebnostni 
pravici ali materialni pravici s področja družinskih razmerij, 
družinskih prejemkov in invalidskega ter socialnega varstva. Ali 

je stranka izpolnila obveznost oziroma izvršila odločbo, ugotovi 
organ po uradni dolžnosti." 

2. člen 

V 325. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"Določba 306. člena se začne uporabljati 1. aprila 2001." 

3. člen 

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

S 1. členom predloženega zakona se predlaga sprememba prvega 
odstavka 306. člena, po kateri se ne bi smela stranki vročiti 
upravna odločba vse dotlej, dokler nima poravnanih vseh 
obveznosti do države oziroma ni izvršila pravnomočne in izvršljive 
upravne odločbe, kar bi omogočilo, da se sankcija ne uporabi v 
primeru neizvršitve upravne odločbe, zoper katero je sprožen 
upravni spor. Zaradi varovanja uveljavljanja osebnostnih pravic 
in materialnih pravic s področja družine, invalidskega in socialnega 
varstva, je predlagana izjema, ki dopušča vročitev upravne 
odločbe, s katero je odločeno o osebnostni pravici ali materialni 
pravici s področja družinskih razmerij, družinskih prejemkov in 
invalidskega ter socialnega varstva. Predlagatelj ocenjuje, da bi 
izvedba določbe 306. člena brez te spremembe osebam, ki so 

upravičenci navedenih materialnih pravic, ne nudila zadostnega 
ekonomskega in socialnega varstva s tem, če bi bila poravnava 
obveznosti do države pogoj za vročitev upravne odločbe stranki. 

V 2. členu predloga zakona predlagatelj predlaga enoletni zamik 
začetka uporabe določbe 306. člena zakona o splošnem 
upravnem postopku. S tem bo omogočeno organom, da se v 
dvanajstmesečnem roku strokovno in tehnično usposobijo za 
izvajanje svojega dela. 

Zaradi nujnosti začetka veljavnosti predloženega zakona je 
predlagatelj v 3. členu določil uveljavitev in uporabo tega zakona 
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO OZIROMA 

DOPOLNJUJEJO 

306. člen 

(1) V postopku, začetem na zahtevo stranke, se ne sme vročiti 
odločbe stranki vse dotlej, dokler nima poravnanih vseh 
obveznosti do države oziroma ni izvršila izvršljive upravne 
odločbe. Ali je stranka izpolnila obveznosti oziroma izvršila 
odločbo, ugotovi organ po uradni dolžnosti. 

(2) O tem, da stranki ne bo vročena odločba iz razlogov iz 
prejšnjega odstavka tega člena, se izda sklep in se ga vroči 
stranki. Zoper sklep je dovoljena posebna pritožba. 

325. člen 

Ta zakon začne veljati po preteku šestih mesecev od dneva 
njegove objave v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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PRILOGA 

IZJAVA O SKLADNOSTI PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI 

ZAKONA O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU - skrajšani postopek 

aslov predloga akta: Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona 
splošnem upravnem postopku - skrajšani postopek 

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

kladnost predloga akta z določbami "Evropskega 
porazuma o pridružitvi" 

/ 

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

1} M 
o 

2) 

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

/ 

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

/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

3) Skladnost predloga akta s predpisi es 

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

/ 

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

/ 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 

6) Ali je predlog akta preveden v kateri iezlk? 

/ 

Z) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza....) 

Sodelovali so neodvisni strokovnjaki v programu PHARE v okviru 
projekta Reforme javne uprave v Sloveniji. 

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

/ 

PO POOBLASTILU MINISTRA 
prof.dr.Gorazd Trpin, l.r. prof.dr. Gorazd Trpin, l.r. 
Državni sekretar Državni sekretar 

/ 

poročevalec, št. 22 10 31. marec 2000 



Predlog zakona o 

SPREMEMBI ZAKONA 0 PROIZVODNJI 

IN PROMETU S PREPOVEDANIMI 

DROGAMI (ZPPPD-a) 

- EPA 1121 - II ■ skrajšani postopek 

Številka: 520-03/95-1/7 
Ljubljana, 22.3.2000 

Na podlagi prve alinee 97. člena Ustave Republike Slovenije je 
Državni svet Slovenije na 49. seji, dne 22.3.2000, določil 
besedilo 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O 
PROIZVODNJI IN PROMETU S PREPOVEDANIMI 
DROGAMI 

in ga na podlagi 204.a člena poslovnika Državnega zbora 

Republike Slovenije pošilja državnemu zboru v obravnavo in 
sprejem po skrajšanem postopku. 

Državni svet na podlagi 86. člena poslovnika državnega sveta 
in 176. člena poslovnika državnega zbora določa državnega 
svetnika Jožeta lica kot predstavnika državnega sveta na 
sejah državnega zbora in njegovih delovnih teles pri obravnavi 
predloga zakona. 

Predsednik 
Tone Hrovat, univ. dipl. inž. agr., I.r. 

Na podlagi prve alinee 97. člena Ustave Republike Slovenije je 
Državni svet Republike Slovenije na 49. seji, dne 22. 3. 2000, 
določil besedilo predloga zakona o spremembi zakona o 
proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami in ga na podlagi 
204.a člena poslovnika Državnega zbora pošilja Državnemu 
zboru v obravnavo in sprejem. 

Državni svet na podlagi 86. člena poslovnika državnega sveta in 
176. člena poslovnika državnega zbora določa državnega svetnika 
Jožeta lica kot predstavnika državnega sveta na sejah državnega 
zbora in njegovih delovnih teles pri obravnavi predloga zakona. 
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PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI 

ZAKONA O PROIZVODNJI IN PROMETU 

S PREPOVEDANIMI DROGAMI - 

SKRAJŠANI POSTOPEK (Ur. I. RS, št. 

108/99) 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Ur. I. 
RS, št. 108/99) je v členu 28, določil, da inšpekcijski nadzor nad 
izvajanjem tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov, ki 
se nanašajo na proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami 
opravlja zdravstveni inšpektorat. V 2. odstavku istega člena so 
določene pristojnosti zdravstvenega inšpektorata, da izvaja 
določene ukrepe. V točki 3. drugega odstavka člena 28 je 
navedeno, da zdravstveni inšpektorat v primeru kršitev določb 
tega zakona predlaga postopek o prekršku. Policija tako ne more 
predlagati postopka o prekršku po določilu prvega odstavka 105. 
člena zakona o prekrških. 

2. Cilji in načela zakona 

Po določilu prvega odstavka 105. člena zakona o prekrških se 
postopek o prekršku uvede na predlog pristojnega organa, 
organizacije ali oškodovanca. Pristojni organ kot predlagatelj 
postopka o prekršku je po sedanjem 28. členu drugi odstavek 
točka 3, samo zdravstveni inšpektorat. Policija tako ne more 
predlagati postopka o prekršku. 

To je popolni nesmisel. Nedovoljena proizvodnja in promet z 
drogami predstavlja najnevarnejšo obliko kriminalitete. Zdravstveni 

inšpektorat nikakor ni niti usposobljen, niti nima ustreznih pooblastil 
za učinkovito preganjanje navedene nezakonitosti.Sedanje 
zakonsko besedilo onemogoča policiji ukrepanje na področju 
prekrškov glede proizvodnje in promet s prepovedanimi mamili. 
Ta zakon že ima negativne posledice. Sodniki za prekrške 
zavračajo predloge policije. Obstoji mnenje senata za prekrške 
RS št. Pp-1842/00. Po tem stališču je primarni predlagatelj 
zdravstveni inšpektorat. Policija pa je upravičena nastopati kot 
predlagatelj šele v primeru, ko zdravstveni inšpektorat ob ugotovitvi 
kršitve določil zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi 
drogami ne namerava vložiti predloga za uvedbo postopka o 
prekršku in poda o tem pismeno izjavo. 

To predstavlja nepotrebno kompliciranje zadeve in odvajanje 
stvari. Upoštevati je treba, da obstajajo nujni primeri. To velja 
zlasti, če se osumljencu odvzame prostost in je ta odvzem časovno 
točno opredeljen. Čakanje na izjavo zdravstvenega inšpektorata 
lahko celoten postopek izniči in onemogoči učinkoviti nadzor 
izvajanja zakona. Prav tako se zastavlja vprašanje koliko je 
zdravstveni inšpektorat sploh kadrovsko sposoben učinkovito 
ugotavljati in preganjati nezakonitosti v zvezi z zakonom o 
proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami. Sedanje besedilo 
omenjenega zakona lahko tudi prizadene posebne metode in 
sredstva, ki jih predvideva 150. in 151. člen zakona o kazenskem 
postopku in so potrebne pri raziskovanju suma kaznivega dejanja 
neupravičene proizvodnje in prometa mamil po 196. členu in 
omogočanja uživanja mamil po 197. členu Kazenskega zakonika 
Republike Slovenije. 

Prav tako sedanji zakon tudi ni v skladu z mednarodnimi 
konvencijami na področju mamil, katere zavezujejo Republiko 
Slovenijo zlasti glede varstva otrok. 

3. Finančne in druge posledice zakona 

Predlagana sprememba zakona nima finančnih posledic, prej 
nasprotno. Zaradi te spremembe bo zakonski nadzor učinkovitejši. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Ur. 
I. RS, št. 108/99) se v 28. členu za 2. odstavkom doda nov 3. 
odstavek, ki se glasi: 

"Pristojnosti, ki jih ima zdravstveni inšpektorat po tem zakonu v 
ničemer ne posegajo v pristojnosti in naloge policije pri 
preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj in 

prekrškov, ki se nanašajo na nedovoljeno proizvodnjo in promet 
s prepovedanimi drogami, kakor tudi ne v pravico policije, da 
predlaga postopek o prekršku za dejanja, ki so okvalificirana kot 
prekršek po tem zakonu". 

Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek 
istega člena. 

2. člen 

Ta zakon prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
RS. 
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OBRAZLOŽITEV: 

člen 28. tega zakona določa, da inšpekcijski nadzor nad njegovim 
izvajanjem opravlja zdravstveni inšpektorat, ki med drugim lahko 
začasno zaseže prepovedane droge in odredi druge ukrepe. V 
primeru kršitve določb tega zakona, predlaga postopek o 
prekršku. 

V skladu s tem določilom policija ne more predlagati postopka o 

prekršku, ker ni predlagatelj kot ga predvideva člen 105/1 zakona 
o prekršku. Vse prijave policije se lahko zavrnejo in obdolženci 
oprostijo. Zato je treba 28. člen tega zakona dopolniti z novim 
tretjim odstavkom tako, da policiji ostanejo ustrezne pristojnosti 
glede predlaganja prestopkov o prekrških in izvajanja drugih 
ukrepov zaradi preprečitve nedovoljene proizvodnje in prometa 
mamil. 

BESEDILO ČLENOV, KI SE 
SPREMINJAJO 

28. člen 

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona in na njegovi 
podlagi izdanih predpisov, ki se nanašajo na proizvodnjo in promet 
s prepovedanimi drogami, opravlja zdravstveni inšpektorat. 

Pri inšpekcijskem nadzoru ima zdravstveni inšpektorat pravico 
in dolžnost izvajati naslednje ukrepe: 

1. prepovedati pravnim in fizičnim osebam, ki proizvajajo in 
opravljajo promet s prepovedanimi drogami, opravljanje te 
dejavnosti, če ne izpolnjujejo pogojev iz tega zakona, dokler 
ti pogoji niso izpolnjeni; 

2. začasno zaseči prepovedane droge in odrediti druge ukrepe, 
potrebne za izvajanje tega zakona in na njegov podlagi izdanih 
predpisov ter o tem obvestiti ministrstvo, pristojno za notranje 
zadeve, če gre za carinsko blago pa o tem obvesti carinski 
organ; 

3. v primeru kršitve določb tega zakona predlagati postopek o 
prekršku. 

Ukrepe iz prejšnjega odstavka odredi v upravnem postopku 
zdravstveni inšpektor z odločbo, zoper katero pritožba ne zadrži 
izvršitve. 

Če pomanjkljivosti iz 1. točke drugega odstavka tega člena niso 
odpravljene v določenem roku, minister odvzame dovoljenje za 
proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami. 
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Predlog zakona o 

JAVNIH NAROČILIH (ZJN-1) 

- EPA 856 - II - tretja obravnava 

Številka: 414-09/98-6 
Ljubljana, 24.03.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 152. seji dne 23.3.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O JAVNIH NAROČILIH, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 18. seje 
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 11.2.2000, 
drugega odstavka 194. in 195. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike 

Slovenije k predlogu zakona o javnih naročilih - tretja 
obravnava. 

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, 
- Milan M. CVIKL, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 
- Blanka PRIMEC, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

finance, 
- Tadej ŠTULAR, svetovalec ministra za finance. 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1.1. Predmet urejanja zakona 

Predmet zakona 
1. člen 

(1) Ta zakon določa obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov 
pri oddaji javnih naročil za nabavo blaga, oddajo gradenj in 
naročanje storitev. 

(2) Ta zakon določa tudi obvezna ravnanja naročnikov in 
ponudnikov na področju oddaje javnih naročil pri nabavi blaga, 
oddaji gradenj in naročanju storitev na vodnem, energetskem, 
transportnem in telekomunikacijskem področju. 

(3) Ta zakon določa način vodenja statističnih podatkov o oddaji 
javnih naročil. 

(4) Ta zakon določa ustanovitev in pristojnosti Urada za javna 
naročila. 

1.2. Izjeme pri oddaji javnih naročil, za katere se 
zakon ne uporablja 

Izjeme, ki niso predmet javnega naročanja 
2. člen 

m 
Ta zakon se ne uporablja za naročila: 

1. ki so dodeljena organizaciji, ki je sama naročnik po tem 
zakonu, in je ustanovljena s posebnim predpisom za 
opravljanje storitve, ki je predmet javnega naročila ter ima 
izključno pravico opravljati take storitve, 

2. za katere veljajo drugačna pravila naročanja in so dodeljena: 
a) po mednarodnem sporazumu, ki opredeljuje dobavo 

blaga, oddajo gradenj ali storitev ali javne natečaje za 
načrte, ki so namenjeni skupnemu izvajanju ali 
izkoriščanju projekta držav ali organizacij, ki so sklenile 
tak sporazum. O sklenitvi takega sporazuma je treba 
obvestiti Evropsko komisijo, 

b) družbam v Sloveniji ali v tretjih državah, skladno s 
sporazumom o stacioniranju enot, 

c) v skladu s posebnim postopkom mednarodne 
organizacije, 
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3. za zagotovitev osnovnih pogojev za življenje ob naravni ali 
drugi nesreči, skladno s predpisi o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. 

4. če gre za nakup oborožitve, vojaške opreme in specialne 
operativne tehnike ali drugo naročilo zaupne narave, določeno 
s predpisi vlade. Naročnik, ki izvaja tako naročilo, mora najmanj 
enkrat letno poročati vladi o teh nabavah. 

1.3. Definicije pojmov 

Pomen v zakonu uporabljenih pojmov 
3. člen 

(1) Za namene tega zakona je: 

1. "naročnik" 
a) neposredni uporabnik proračuna, 
b) posredni uporabnik proračuna, 
c) skladi, zavodi in druge osebe, ki jih je ustanovil neposredni 

ali posredni uporabnik proračuna, s posebnim namenom 
zadovoljevanja potreb v splošnem interesu, ob 
kumulativnem izpolnjevanju naslednjih pogojev: 
- da ni proizvodne oziroma gospodarske narave, 
- da ima status pravne osebe, 
- da ga v pretežni meri financira neposredni ali posredni 
uporabnik proračuna lahko neposredni ali posredni 
uporabnik proračuna imenuje upravo ali nadzorni odbor, 
v katerega polovico ali več kot polovico članov imenuje 
neposredni ali posredni uporabnik proračuna, 

č) javna podjetja in njihove povezane družbe, v katerem 
ima neposredni ali posredni uporabnik proračuna ali drug 
naročnik po tem zakonu večinski delež osnovnega 
kapitala ali nadzoruje večino glasov, povezanih z delnicami 
ali deleži, ki jih je izdalo podjetje ali lahko imenujejo več kot 
polovico članov uprave ali nadzornega sveta podjetja, 

2. naročnik je tudi povezana družba, to je družba, ki je pravno 
samostojna oseba, vendar je z naročniki, navedenimi v 1. a), 
b), c) in č) točki bodisi upravljavsko ali kako drugače 
povezane tako, da zaradi navedenih povezav skupno 
oblikujejo poslovno politiko in delujejo usklajeno z namenom 
doseganja skupnih poslovnih ciljev, oziroma tako, da ima ena 
oseba možnost usmerjati drugo ali bistveno vplivati nanjo pri 
odločanju o financiranju in poslovanju, oziroma tako, da 
poslovanje ene osebe oziroma njeni rezultati poslovanja lahko 
pomembno vplivajo na poslovanje oziroma rezultate 
poslovanja druge osebe. 

3. "javno naročilo" celotni skupek dejanj, ki jih opravi naročnik s 
ciljem nabave blaga, oddaje storitev ali gradenj po tem zakonu. 

4. "pogodba o oddaji javnega naročila" v skladu z izvedenim 
postopkom po tem zakonu v pisni obliki sklenjena odplačna 
pogodba med naročnikom in dobaviteljem, izvajalcem gradenj 
ali izvajalcem storitev, katere predmet je nabava blaga, 
izvedba gradnje ali storitve, 

5. "ponudnik' dobavitelj ali izvajalec, ki predloži ponudbo in je 
lahko pravna ali fizična oseba, 

6. "kandidat" tisti usposobljeni ponudnik, ki ga povabi naročnik 
k oddaji ponudbe v omejenem postopku ali postopku s 
pogajanji. Če zakon ne določa drugače, veljajo za kandidata 
ista določila kot za ponudnika. 

7. "odprti postopek" tisti postopek, pri katerem lahko vsi, ki imajo 
interes, predložijo svoje ponudbe, 

8. "omejeni postopek" tisti postopek, v katerem lahko ponudbe 
predložijo le tisti, ki jih naročnik povabi k oddaji ponudbe po 
predhodno priznani sposobnosti (kandidati), 

9. "postopek s pogajanji" tisti postopek, pri katerih se naročnik 

pogaja z dobavitelji ali izvajalci o svoji izbiri in pogodbenih 
določilih, 

10. "natečaj" pomeni obliko postopka oddaje javnega naročila, ki 
omogoča naročniku, da pridobi variantne predloge predvsem 
na področju prostorskega in urbanističnega načrtovanja, 
arhitekture, krajinske arhitekture in gradbeništva, skladno s 
pravilnikom, ki ga na predlog Inženirske zbornice predpiše 
minister, pristojen za urejanje prostora, razen določil, ki niso 
skladne s tem zakonom in informatike. Natečajno rešitev, 
skladno z razpisno dokumentacijo, izbere vnaprej določena 
neodvisna strokovna žirija. Natečajnim rešitvam lahko 
naročnik, skladno z drugimi predpisi, dodeli ali ne dodeli 
nagrade. 

(2) Vlada na predlog ministra, pristojnega za finance, sprejme 
seznam naročnikov, ki so dolžni oddajati naročila po tem zakonu. 
Seznam se revidira najmanj enkrat letno. V primeru dvoma odloči 
vlada o tem, kdo je dolžan ravnati po tem zakonu. 

1.4. Temeljna načela javnega naročanja 

Načelo gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih 
sredstev 

4. člen 

Naročnik mora z izvedbo javnega naročila in izborom ponudbe 
zagotoviti, da je poraba sredstev za naročnika najbolj gospodarna 
glede na namen javnega naročila in na predmet javnega naročila. 

Načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki 
5. člen 

(1) Naročnik ne sme omejevati konkurence med ponudniki, zlasti 
ne sme omejevati možnih ponudnikov z neupravičeno 
uporabo omejitvenega postopka ali z uporabo diskriminatomih 
meril in mora pri tem ravnati skladno s predpisi o varstvu 
konkurence. 

(2) Pripravljalec razpisne dokumentacije ali njenih delov ne sme 
nastopati kot ponudnik ali kot podizvajalec in ne sme sodelovati s 
ponudnikom pri pripravi ponudbe. 

(3) Naročnik ne sme zahtevati od ponudnika, da pri izvedbi 
naročila zaposli določene podizvajalce, ali da izvede kakšen drug 
posel, kot na primer izvoz določenega blaga ali storitev, če s 
posebnim zakonom ali mednarodnim sporazumom ni določeno 
drugače. V tem primeru mora naročnik že v razpisni dokumentaciji 
navesti, da bo moral ponudnik zaposliti določeno število domačih 
podizvajalcev ali vključiti v izvedbo določeno vrednost ali količino 
blaga in storitev slovenskega porekla. 

Načelo transparentnosti porabe javnih sredstev 
6. člen 

(1) Sredstva se lahko porabijo le v okviru pogodbe in predmeta 
pogodbe, sklenjene na podlagi izvedenega postopka javnega 
naročila. 

(2) Postopki naročanja po tem zakonu so javni, kar se zagotavlja 
skozi objave javnih naročil v uradnih glasilih. Vsakdo, ki ima ali je 
imel interes za dodelitev naročila, ima pravico pridobiti podatke o 
izvedenem postopku oddaje javnega naročila, v skladu s tem 
zakonom. 
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Načelo enakopravnosti ponudnikov 
7. člen 

(1) Naročnik mora zagotoviti, da med ponudniki v vseh elementih 
in fazah postopka oddaje javnega naročila ni razlikovanja. 

(2) Naročnik mora zagotoviti, da med ponudniki ni diskriminacije 
na podlagi nacionalne, verske, rasne ali državne pripadnosti. 

(3) Ugotavljanje izvora blaga ali storitev je dopustno v primerih in 
za tisti namen, ko tako določa posebni predpis. 

(4) Naročnik ne sme izločiti ponudbe samo zato, ker ima ponudnik 
sedež v državi, ki z Republiko Slovenijo nima sklenjenega 
sporazuma o enakopravni obravnavi domačih in tujih ponudnikov. 

(5) Če Republika Slovenija nima sklenjenega sporazuma iz 
prejšnjega odstavka tega člena, sme naročnik v primeru naročanja 
na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem 
področju dodeliti javno naročilo domačemu ponudniku skladno z 
določili tega zakona. 

(6) Ponudnik mora na zahtevo naročnika predložiti vse podatke o 
vsebini svojih poslovnih povezav doma in v tujini, povezanih s 
konkretnim javnim naročilom. 

1.5. Varstvo podatkov, dokumentiranje in evidentiranje 
postopka 

Zaupnost podatkov 
8. člen 

(1) Naročnik mora varovati kot zaupne vse podatke, vsebovane 
v ponudbeni dokumentaciji od ponudnikov in ki jih kot zaupne 
določa predpis o gospodarskih družbah ali drug predpis. 

(2) Naročnik sme odkloniti dajanje takšnih obvestil, ki bi pomenila 
kršitev zaupnosti podatkov, dobljenih v ponudbah. 

(3) Naročnik mora imena ponudnikov in predložene ponudbe 
varovati kot poslovno skrivnost do roka, določenega za odpiranje 
ponudb. 

Določitev zaupnosti 
9. člen 

(1) Pri posredovanju tehničnih specifikacij ponudnikom in 
kandidatom za izbiro dobaviteljev blaga in izvajalcev gradenj in 
storitev in v zvezi z oddajo naročil lahko naročnik zahteva 
varovanje zaupnih podatkov, ki jim jih daje na razpolago. 

(2) Vsi, ki so prejeli podatke, ki so določeni s posebnimi predpisi 
kot zaupni, ne glede na stopnjo zaupnosti, morajo upoštevati 
zaupno naravo prejetih podatkov. 

Dokumentacija in evidentiranje postopka 
10. člen 

(1) Naročnik mora evidentirati vse faze postopka oddaje javnega 
naročila: izbor ponudbe, sklenitev pogodbe, izvajanje pogodbe, 
način oddaje dodatnih del, prevzem blaga, gradnje ali storitve, 
izvajanje izvajalčevih obveznosti v garancijski dobi, pogarancijsko 
vzdrževanje in podobno. 

(2) Naročnik mora hraniti dokumentacijo o postopku oddaje 
javnega naročila. 

(3) Naročnik mora voditi in hraniti evidenco o pogajanjih v postopkih, 
kjer je oddal javno naročilo s pogajanji. 

Arhiviranje dokumentacije 
11. člen 

Naročnik mora hraniti dokumentacijo skladno s predpisi, ki urejajo 
področje dokumentarnega gradiva in arhiva. Naročnik pa mora 
hraniti dokumentacijo najmanj toliko časa, kolikor trajajo pogodbeni 
roki izvajanja posameznega javnega rlaročila. 

1.6. Jezik 

Jezik v postopku javnega naročanja 
12. člen 

(1) Naročnik mora pripraviti razpisno dokumentacijo in voditi 
postopek v slovenskem jeziku. Ponudnik mora predložiti ponudbo 
v slovenskem jeziku. 

(2) Naročnik sme poleg razpisne dokumentacije v slovenskem 
jeziku dovoliti uporabo tujih jezikov. V tem primeru pripravi razpisno 
dokumentacijo ali dele razpisne dokumentacije tudi v tujem jeziku. 
Naročnik lahko določi v razpisni dokumentaciji, da smejo ponudniki 
predložiti svoje ponudbe delno ali v celoti tudi v tujem jeziku, zlasti 
v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično 
dokumentacijo. Če naročnik dovoli, da ponudnik predloži del 
ponudbene dokumentacije v tujem jeziku, mora naročnik navesti, 
kateri del ponudbe je lahko v tujem jeziku. 

(3) Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, 
da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, 
prevesti v slovenski jezik, lahko to zahteva in ponudniku določi 
ustrezni rok. 

(4) Naročnik mora navesti tisti tuji jezik, v katerem lahko ponudnik 
predloži ponudbo. 

(5) Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja razpisna 
dokumentacija v slovenskem jeziku ali ponudba v slovenskem 
jeziku. 

1.7. Denarna enota 

Določitev valute 
13. člen 

(1) Vrednost predmeta javnega naročila v razpisni dokumentaciji 
in ponudbi mora biti navedena v slovenskih tolarjih. 

(2) Naročnik lahko določi, da ponudniki v svoji ponudbi navedejo 
tudi vrednost v drugih valutah. Pri tem mora naročnik navesti, da 
se za preračun v slovenske tolarje uporabi srednji tečaj Banke 
Slovenije, veljaven na dan odpiranja ponudb. 

(3) V primeru, da smejo ponudniki predložiti ponudbo tudi v drugi 
valuti, mora naročnik v razpisni dokumentaciji navesti, v katerih 
valutah je možno predložiti ponudbo. 
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1.8. Protikorupcijska določila 

Prepoved dajanja podkupnin 
14. člen 

(1) Naročnik mora zavrniti ponudbo, če ponudnik, ki jo je predložil, 
da ali je pripravljen dati sedanjemu ali bivšemu delavcu naročnika 
darilo v obliki gotovine ali v kakršni koli brezgotovinski obliki, 
ponudbo za zaposlitev ali kakršno koli drugo stvar ali uslugo, 
katere vrednost je mogoče izraziti v denarju, kot poskus vplivanja 
na dejanje ali odločitev ali na nadaljnji postopek javnega naročila. 

(2) Zavrnitev ponudbe in razloge zanjo mora naročnik v pisni 
obliki posredovati ponudniku in Uradu za javna naročila in 
evidentirati v dokumentaciji o javnem naročilu. Ugotovitev Urada 
se šteje za ugotovitev po 15. členu tega zakona. 

1.9. Pogoji za začetek postopka 

Izpolnitev pogojev za začetek postopka 
15. člen (16. člen) 

(1) Naročnik sme pričeti s postopkom oddaje javnega naročila, 
če je javno naročilo predvideno v načrtu nabav in so v proračunu 
Republike Slovenije, proračunu lokalne skupnosti ali finančnem 
načrtu predvidena sredstva. Sredstva za posamezno javno 
naročilo ne smejo presegajo zneska, določenega s predpisom, ki 
ureja izvrševanje proračuna in javno financiranje. Če traja izvajanja 
javnega naročila več let, morajo biti obveznosti, ki bodo terjale 
plačilo v naslednjih letih, dogovorjene v višini, ki jih določa predpis 
o izvrševanju proračuna za posamezno leto. 

(2) Če je javno naročilo investicijskega značaja, mora naročnik 
pripraviti investicijski program po enotni metodologiji za izdelavo 
programov investicijskega značaja in v skladu z načrtom razvojnih 
programov. Program mora potrditi predstojnik naročnika s pisnim 
sklepom. 

Zagotavljanje sredstev v primeru začasnega 
financiranja 

16. člen (17. člen) 

Če še ni sprejet proračun Republike Slovenije, proračun lokalne 
skupnosti ali sprejet finančni načrt drugega naročnika, 
zavezanega po tem zakonu, sme naročnik pričeti postopek, 
vendar le do višine sredstev, določenih skladno z zakonom o 
začasnem financiranju. 

1.10. Postopki naročanja 

Vrste postopkov 
17. člen (18. člen) 

(1) Postopki za oddajo javnih naročil so: 
1. odprti postopek, 
2. omejeni postopek, 
3. postopek s pogajanji, 
4. natečaj. 

(2) Naročnik za oddajo javnega naročila izbere praviloma odprti 
postopek. 

Odprti postopek 
18. člen 

Odprti postopek oddaje javnega naročila je postopek, pri katerem 
lahko vsi, ki imajo interes pridobiti javno naročilo, predložijo svoje 
ponudbe, pripravljene skladno z vnaprej določenimi zahtevami 
naročnika. 

Oddaja naročila po omejenem postopku 
19. člen 

(1) Omejeni postopek oddaje javnega naročila je postopek, v 
katerem naročnik v prvi fazi prizna sposobnost ponudnikom na 
podlagi vnaprej določenih pogojev in v drugi fazi povabi k oddaji 
ponudb le ponudnike, ki jim je priznal sposobnost, v nadaljnjem 
besedilu kandidate. 

(2) Omejeni postopek lahko naročnik uporabi samo v primeru, ko 
je predmet javnega naročila tako blago, storitev ali gradnja, ki jo 
glede na tehnično, kadrovsko in finančno sposobnost lahko izvede 
le manjše število ponudnikov. Pred objavo naročila za prvo fazo 
omejenega postopka mora naročnik pridobiti predhodno mnenje 
Urada za javna naročila. Urad mora izdati mnenje v treh dneh po 
prejemu vloge. 

Oddaja naročila po postopku s pogajanji brez 
predhodne objave in po predhodni objavi 

20. člen 

(1) Naročnik sme oddati naročilo po postopku s pogajanji brez 
predhodne objave: 
1. če naročnik v odprtem ali omejenem postopku ne pridobi vsaj1 

dveh primernih ponudb in pod pogojem, da se prvotni pogoji 
naročila bistveno ne spremenijo, 

2 če lahko zaradi objektivnih razlogov ali iz razlogov, ki so 
povezani z varovanjem izključnih pravic, naročilo izpolni le 
določen dobavitelj, izvajalec del ali storitev, 

3. kadar je nujno potrebno in v primeru nepredvidljivih dogodkov, 
ki jih naročnik ni mogel predvideti in ni mogoče spoštovati 
rokov, ki so predpisani za odprte in omejene postopke izbire 
izvajalca, 

(2) Naročnik sme oddati naročilo po postopku s pogajanji po 
predhodni objavi naročila za odprti ali omejeni postopek: 
1. če v odprtem ali omejenem postopku ne dobi pravilnih ali 

sprejemljivih ponudb, pri čemer pa se vsebina razpisne 
dokumentacije ne sme bistveno spremeniti. Naročnik mora 
objaviti obvestilo, da bo oddal naročilo po tem postopku, razen 
če je vključil v postopek s pogajanji vse ponudnike, katerih 
ponudbe so bile predložene v prejšnjem odprtem ali omejenem 
postopku in so bile ponudbe skladne z zahtevo za priznanje 
sposobnosti. 

2. če v izjemnih primerih, ko narava naročila ali v naročilo 
vključenih tveganj ne dopušča naročniku, da bi predhodno v 
celoti določil ceno. 

(3) Naročnik mora v pogajanjih zagotoviti, da pogodbena cena ni 
višja od primerljive cene na tržišču. 
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2. SKUPNE DOLOČBE 

2.1. Začetek postopka 

Sklep o začetku postopka 
21. člen 

(1) Naročnik prične postopek oddaje javnega naročila s pisnim 
sklepom, ki mora vsebovati najmanj naslednje elemente: 
1. zaporedno številko javnega naročila za tekoče leto, 
2. predmet javnega naročila, 
3. navedbo sklepa o potrditvi javnega naročila investicijskega 
značaja v skladu z enotno metodologijo, če je potrebno, 
4. okvirni datum, v katerem morajo biti opravljene posamezne 
faze postopka oddaje 
5. opredelitev postavke- konta za plačilo v proračunu države ali 
lokalne skupnosti ali finančnem načrtu. 

(2) Sklep lahko vsebuje tudi druge elemente, če naročnik meni, 
da so potrebni za izvedbo javnega naročila. 

(3) Naročnik je dolžan zagotoviti strokovno oceno ponudb. 
Naročnik lahko istočasno imenuje tudi strokovno komisijo za 
ocenitev ponudb. Število in sestavo članov komisije naročnik določi 
glede na predmet javnega naročila in vrsto postopka oddaje 
javnega naročila. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva 
člana, razen v primeru, ko gre za naročilo male vrednosti. V 
primeru naročila male vrednosti lahko o izboru odloči predstojnik 
naročnika ali oseba, ki jo predstojnik določi. Če vrednost naročila 
presega 50.000.000 tolarjev, mora naročnik ustanoviti strokovno 
komisijo za ocenitev ponudb, katere člani morajo imeti strokovno 
izobrazbo in izkušnje s področja predmeta javnih naročil. Vsaj 
eden od članov komisije mora imeti pravna znanja s področja 
predmeta javnega naročila. 

Pooblastilo drugi osebi za izvedbo postopka 
22. člen 

(1) Naročnik sme pisno pooblastiti za izvedbo javnega razpisa 
tudi drugo osebo javnega prava, ki izvede postopek v imenu in na 
račun naročnika. 

(2) Pri oddaji naročila na vodnem, energetskem, 
telekomunikacijskem ali transportnem področju sme naročnik 
uporabiti seznam usposobljenih ponudnikov drugega naročnika. 
To svojo odločitev o uporabi seznama drugega naročnika rnora 
pisno obrazložiti. 

2.2. Vsebina razpisne dokumentacije 

Priprava razpisne dokumentacije 
23. člen 

(1) Naročnik mora pripraviti razpisno dokumentacijo tako, da bo 
ponudnik na njeni osnovi pripravil sprejemljivo ponudbo. 

(2) Podatki v razpisni dokumentaciji morajo biti enaki podatkom, 
navedenim v objavi javnega razpisa. 

(3) Obvezna vsebina razpisne dokumentacije v odprtem postopku 
in drugi fazi omejenega postopka mora, upoštevaje predmet 
javnega naročila, vsebovati zlasti: 
1. povabilo k oddaji ponudbe, 
2. navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, 

3. obrazec ponudbe, 
4. obrazec za ugotavljanje usposobljenosti in navodila o načinu 

dokazovanja usposobljenosti ponudnika (le v primeru odprtega 
postopka), 

5. obrazce izjave, da ponudnik sprejema pogoje razpisa, 
6. vzorec pogodbe, 
7. vrsto, tehnične značilnosti in kakovost, količino ter opise blaga, 

gradenj in storitev, čas izvršitve, lokacijo izvršitve oziroma 
dostave blaga, morebitne dodatne storitve ipd., 

8. tehnično dokumentacijo in načrte, 
9. obrazec predračuna z navodilom o izpolnitvi, 
10. navedbo vrste finančnega zavarovanja, s katero ponudnik 

zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje 
javnega naročila, kot so različne oblike zastave vrednostnih 
papirjev ali drugih predmetov, hipoteke, menice, jamstva, ki 
jih izdajajo zasebne družbe ali druge pravne osebe z ustrezno 
finančno boniteto, bančne garancije, zavarovanja pri 
zavarovalnicah in podobno. 

Razpisna dokumentacija lahko vsebuje tudi druge listine, ki so, 
glede na predmet naročila, potrebne pri izdelavi ponudbe. 

(4) Razpisna dokumentacija v prvi fazi omejenega postopka mora 
vsebovati zlasti: 
1. povabilo k oddaji ponudbe, 
2. navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, 
3. obrazec ponudbe, 
4. obrazec za ugotavljanje usposobljenosti in navodila o načinu 

dokazovanja usposobljenosti ponudnika. 

(5) Minister, pristojen za finance, natančenje predpiše obvezne 
sestavne dele razpisne dokumentacije. Z zakonom, ki ureja 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije za posamezno leto, 
se določijo vrednosti, od katerih naprej mora naročnik zahtevati v 
postopkih oddaje javnih naročil bančno garancijo. 

2.3. Dostop do razpisne dokumentacije 

Rok za izročitev razpisne dokumentacije 
24. člen 

(1) Naročnik mora na dan objave javnega razpisa po odprtem 
postopku omogočiti zainteresiranim ponudnikom vpogled v 
razpisno dokumentacijo in jo na zahtevo predati vsakomur, ki to 
zahteva. V primeru, da je mogoče razpisno dokumentacijo pridobiti 
proti zahtevanemu plačilu, mora naročnik v razpisni dokumentaciji 
pojasniti razloge za zahtevano plačilo. Razpisno dokumentacijo 
na zahtevo izroči osebno, po pošti, telefaksu ali elektronski pošti, 
če je tak način dostave možen. Naročnik v odprtem postopku ne 
sme omejevati roka, do katerega lahko ponudniki zahtevajo 
razpisno dokumentacijo. 

(2) Ponudniki morajo zahtevati od naročnika razpisno 
dokumentacijo čim prej po objavi razpisa. Naročnik mora poslati 
razpisno dokumentacijo najkasneje v dveh dneh od dneva, ko jo 
je ponudnik zahteval. 

(3)Ponudnik mora najkasneje v osmih dneh od prevzema razpisne 
dokumentacije poslati naročniku pisno izjavo, da je dokumentacijo 
strokovno preveril, ter da je popolna in ustrezna za pripravo 
ponudbe ali mora zahtevati, da jo naročnik dopolni. Ponudnik mora 
navesti razloge za dopolnitev. Če ponudnik izjavi, da se strinja z 
dokumentacijo, mora izjaviti tudi, da ne bo uveljavljal naknadnih 
podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne dokumentacije. 
Če so razlogi za dopolnitev razpisne dokumentacije utemeljeni, 
mora naročnik v najkrajšem možnem času, vendar ne kasneje 
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kot v osmih dneh od prejema predloga, ponudnikom, ki so že 
prejeli razpisno dokumentacijo, dostaviti dopolnila in primerno 
podaljšati rok za oddajo ponudbe. V primeru molka ponudnika 
šteje, da se strinja z vsebino razpisne dokumentacije. 

Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije 
25. člen 

(1) Če naročnik v roku, določenem za predložitev ponudb, 
spremeni ali dopolni razpisno dokumentacijo, jo mora nemudoma 
brezplačno posredovati tistim ponudnikom, ki so jo že prejeli. 

(2) Po poteku roka za oddajo ponudb naročnik ne sme več 
spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije. Če naročnik 
ugotovi, da na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije ne more 
ali ne bo mogel oceniti prispelih ponudb, mora ponoviti javni razpis 
in povrniti ponudnikom na njihovo zahtevo stroške, za katere 
predložijo dokazila, 

(3) Če kateri koli ponudnik zahteva v zvezi s pripravo ponudbe 
kakršno koli dodatno obvestilo ali pojasnilo, mora to zahtevati v 
pisni obliki najkasneje pet dni pred potekom roka za predložitev 
ponudb. Naročnik mu mora v najkrajšem času posredovati pisni 
odgovor, pri tem pa mora isto obvestilo istočasno posredovati 
tudi vsem ostalim ponudnikom, ki so prejeli razpisno 
dokumentacijo. 

(4) Če je razpisna dokumentacija ali dopolnilni dokumenti 
preobširni, če se lahko pripravi ponudba le po ogledu kraja 
izvršitve javnega naročila in po pregledu dopolnilnih listin na kraju 
samem, ali če naročnik spremeni ali dopolni razpisno 
dokumentacijo šest ali manj dni pred rokom, določenim za 
predložitev ponudb, mora, glede na obseg in vsebino sprememb, 
ustrezno podaljšati rok za predložitev ponudb. 

(5) O podaljšanju roka mora naročnik pisno obvestiti vse 
ponudnike, ki so že prejeli razpisno dokumentacijo in spremembo 
roka objaviti na način, kot je bil objavljen razpis. 

2.4. Določitev vrednosti naročila 

Določitev osnove 
26. člen 

(1) Naročnik, ob upoštevanju načela gospodarnosti, predmet 
javnega naročila oblikuje v smiselno zaključene celote (v 
nadaljnjem besedilu sklope) tako, da jih je mogoče oddajati ločeno. 
Naročnik ne sme izbrati načina določitve vrednosti tako, da bi se 
zaradi nižje ocenjene vrednosti izognil javnemu razpisu. 

(2) Ocenjena vrednost javnega naročila se določi brez davka na 
dodano vrednost. 

(3) Tolarsko protivrednost zneskov v EURO, določenih v tem 
zakonu, določi 31. avgusta vsako drugo leto vlada s posebnim 
aktom, izdanim na podlagi tega zakona. Izračun teh vrednosti 
temelji na povprečnih dnevnih vrednostih v EURO in EURO, 
izraženih v posebnih pravicah črpanja. 

Določitev vrednosti naročila 
27. člen 

(1) Osnova za izračun ocenjene vrednosti naročila se določi na 
naslednji način: 

1. v primeru prodajne, najemne ali zakupne pogodbe ali pogodbe 

o leasingu za določeno obdobje 12 mesecev ali manj, se 
upošteva celotna vrednost pogodbe za ves čas njenega 
trajanja, če pa čas presega 12 mesecev, pa njena celotna 
vrednost vključuje vrednost za prvih 12 mesecev in vrednost 
za preostali čas do poteka pogodbe, 

2. v primeru pogodb iz prejšnje točke, sklenjene za nedoločen 
čas ali če obstaja dvom glede trajanja pogodbe, njena 
mesečna vrednost, pomnožena z 48, 

(2) Če je sklenjena pogodba za nedoločen čas ali je treba pogodbo 
obnoviti po določenem času, se ocenjena vrednost naročila določi 
na naslednji način: 
1. na podlagi dejanske celotne vrednosti podobnih pogodb, 

sklenjenih v prejšnjem proračunskem letu ali zadnjih dvanajstih 
mesecih, pri čemer je treba prilagoditi pričakovane 
spremembe po količini ali vrednosti za dvanajst mesecev od 
prvotne pogodbe dalje, 

2. na podlagi ocenjene celotne vrednosti v dvanajstih mesecih 
po prvi dobavi ali za čas trajanja pogodbe, kadar je trajanje 
daljše od dvanajst mesecev. 

(3) Če bi predlagani obseg istovrstnih nabav lahko pripeljal do 
naročil, ki bi bila lahko podeljena v ločenih delih (sklopih), je treba 
za osnovo vzeti ocenjeno vrednost celotne vsote naročila. 

Določitev vrednosti naročila storitev 
28. člen 

(1) Pri izračunu ocenjene vrednosti storitve mora naročnik 
upoštevati vrednost storitve in vse- stroške storitve, ki jih ima 
ponudnik. 

(2) Ne glede na prejšnji člen tega zakona mora naročnik pri 
izračunu ocenjene vrednosti naročila nekaterih posebnih storitev 
upoštevati naslednje zneske: 
1. za zavarovalne storitve: višino premije 
2. za bančne in druge finančne storitve: honorarje, provizije in 

obresti in druge vrste plačil, ki bremenijo storitev, 
3. za storitve, ki vključujejo arhitekturne storitve, industrijski 

dizajn, prostorsko planiranje in podobno: honorar ali provizijo. 

(3) Če naročnik ne more določiti ocenjene vrednosti naročila 
zaradi daljšega trajanja pogodbe, naročnik določi vrednost 
pogodbe skladno s prvim odstavkom prejšnjega člena tega 
zakona. 

Določitev vrednosti naročila za gradnje 
29. člen 

(1) Poleg upoštevanja določila za določitev vrednosti naročila iz 
27. člena tega zakona, je podlaga za izračun vrednosti za gradnje 
skupna vrednost gradnje 

(2) Pri ocenjevanju vrednosti naročila za gradnje mora naročnik 
vključiti vrednost vsega blaga in storitev, ki so potrebni za izvedbo 
naročila. 

(3) Naročnik ne sme prišteti k vrednosti naročila za gradnje 
vrednosti blaga ali storitev, ki niso potrebni za izvršitev naročila, 
da bi se izognil uporabi zakona za naročila tega blaga ali teh 
storitev. 

Določitev vrednosti za sklope 
30. člen (31. člen) 

(1) Če so blago, gradnje ali storitve predmet posameznih sklopov, 
od katerih je vsak sklop predmet posebne pogodbe, je treba pri 
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ocenjevanju vrednosti naročila upoštevati vrednost vseh sklopov 
skupaj. 

(4) Naročnik mora tudi posamezne sklope, katerih skupna 
vrednost je večja od vrednosti, določene v 82., 88., 100. 111. in 
114. členu tega zakona, oddati skladno z določili tega zakona. 

(3) Objava v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti ni obvezna za 
oddajo sklopov, katerih ocenjena vrednost je manj kot 1.000.000 
EURO za gradnje oziroma 80.000 EURO za storitve in pod 
pogojem, da skupna vrednost tako izvzetih sklopov ne presega 
20% skupne vrednosti vseh sklopov. 

2.5. Splošna pravila glede določitve tehničnih 
elementov javnega naročanja 

Tehnične specifikacije 
31. člen (32. člen) 

(1) Tehnične specifikacije so obvezni sestavni del razpisne 
dokumentacije. Naročnik jih mora navesti v razpisni dokumentaciji, 
ki se nanaša na vsako posamezno javno naročilo. 

(2) Tehnične specifikacije mora naročnik določiti s sklicevanjem 
na zakone, tehnične predpise in standarde, ki veljajo v Republiki 
Sloveniji ali s sklicevanjem na evropske standarde ali evropska 
tehnična soglasja ali skupne tehnične specifikacije, kadar v 
Republiki Sloveniji ne obstajajo slovenski tehnični predpisi in 
standardi. 

(3) Obstoj tehničnih predpisov iz prejšnjega odstavka ugotavlja 
pristojno ministrstvo. 

Uporaba tehničnih specifikacij 
32. člen (33. člen) 

(1) Naročnik ne sme uporabiti ali navajati takšnih tehničnih 
specifikacij, ki omenjajo blago, storitev ali gradnjo določene 
izdelave, izvora ali določenega postopka izvedbe in bi s takim 
navajanjem dajal naročnik prednost določenim ponudnikom ali jih 
s takim navajanjem neupravičeno izločil. 

(2) Naročnik v razpisni dokumentaciji ne sme zapisati določila, ki 
bi pomenilo prednost ali izključitev po prejšnjem odstavku, razen, 
če predmet pogodbe takšnih specifikacij ne opravičuje. Naročnik 
ne sme navajati posameznih blagovnih znamk, patentov, tipov ali 
posebnih izvorov ali izdelave. 

(3) Če naročnik v razpisni dokumentaciji ne more opisati predmeta 
pogodbe tako, da bi bile specifikacije za ponudnike dovolj natančno 
razumljive, mora navedbam elementov, kot so blagovna znamka, 
patent, tip ali proizvajalec, obvezno dodati navedbo "ali podobno". 

Izdaja potrdil o izpolnjevanju zahtev 
33. člen (34. člen) 

Kadar naročnik naroča storitev, zahteva predložitev potrdila o 
izpolnjevanju zahtev, ki ga izdajo neodvisni organi in organizacije 
za potrjevanje skladnosti storitev z določenimi standardi za 
vodenje in zagotavljanja kakovosti, se mora sklicevati na sistem 
zagotavljanja kakovosti v skladu s skupino slovenskih standardov 
SIST EN ISO 9000, ki izpolnjujejo zahteve iz skupine slovenskih 
standardov SIST EN 45000. 

Vsebina tehnične specifikacije oziroma projektne 
dokumentacije 

34. člen (35. člen) 

(1) Tehnične specifikacije in projektna dokumentacija, opredeljene 
v tem zakonu, pomenijo tehnične zahteve, ki so obvezni sestavni 
del razpisne dokumentacije, kjer so določene značilnosti sklopov 
del, materialov, izdelkov, blaga ali storitev. Omogočati morajo, da 
se delo, material, izdelek, nabava ali storitev opiše objektivno in 
na način, ki ustreza uporabi za potrebe naročnika. 

(2) Tehnične specifikacije lahko vsebujejo zahteve glede 
kakovosti, učinkovitosti, varnosti, zahteve ali mere, ki se nanašajo 
na material, izdelek, blago ali storitev glede zagotavljanja kakovosti, 
terminologije, znakov, testiranj in testnih metod, pakiranja, 
označevanja in etiketiranja. 

(3) V primeru naročil za gradnje lahko tehnične specifikacije 
vsebujejo tudi predpise za načrtovanje in izračun stroškov, 
preizkus, pregled in prevzemne pogoje ter tehnike ali metode 
gradnje. 

Dovolitev izjem 
35. člen (36. člen) 

(1) Naročniku ni treba uporabljati določil 31. člena tega zakona v 
naslednjih primerih: 
1. če standardi, tehnična soglasja ali splošne tehnične 

specifikacije oziroma projektna dokumentacija ne vsebujejo 
nobenega določila, ki bi nakazovala na ugotavljanje skladnosti, 
ali če ni tehničnih sredstev za zadovoljivo ugotavljanje 
skladnosti izdelka ali storitve s temi standardi, tehničnimi 
soglasji ali splošnimi tehničnimi specifikacijami oziroma 
projektno dokumentacijo, 

Z če bi uporaba določala vnaprej uporabo vzajemnega priznanja 
tipskih odobritev za telekomunikacijsko in terminalno opremo 
ali glede standardizacije na področju informacijske tehnologije 
in telekomunikacij ali drugih instrumentov skupnosti na 
posebnih področjih blaga ali storitev, 

3. če bi uporaba standardov, tehničnih soglasij ali splošnih 
tehničnih specifikacij zahtevala, da naročnik opravi nabavo 
blaga, ki bi bilo nezdružljivo z že obstoječo opremo ali bi imela 
nabava blaga za posledico nesorazmerne stroške ali bi 
povzročila naročniku nesorazmerne tehnične težave. 

4. če je obravnavno javno naročilo inovativne narave, zaradi 
česar uporaba obstoječih standardov, tehničnih soglasij ali 
splošnih tehničnih specifikacij ne bi bila primerna. 

(2) Naročnik, ki se sklicuje na prejšnji odstavek, mora svoje 
razloge objaviti tudi v javnem razpisu ali v razpisni dokumentaciji. 

(3) Naročnik mora razloge iz prejšnjega odstavka na zahtevo 
pristojnega državnega organa, Evropske komisije ali drugih držav 
Skupnosti tudi obrazložiti. 

Drugi načini določanja tehničnih specifikacij 
36. člen (37. člen) 

Če standardi, tehnične specifikacije ali splošne tehnične 
specifikacije ne obstajajo, se lahko tehnične specifikacije določijo 
na naslednji način: 

1. v skladu s tehničnimi specifikacijami, veljavnimi v Republiki 
Sloveniji. Te tehnične specifikacije morajo izpolnjevati temeljne 
zahteve, ki veljajo v okviru Evropskih skupnosti in se 
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uporabljajo za tehnično usklajevanje po postopkih, ki so za to 
posebej predvideni, še zlasti pa je navedeno treba upoštevati 
pri nabavi gradbenih izdelkov, informacijske tehnologije, na 
področju telekomunikacij in drugih specifičnih področjih 
storitev in blaga, 

2. v skladu s tehničnimi specifikacijami, veljavnimi v Republiki 
Sloveniji, ki veljajo za načrtovanje, način izračunavanja, 
izvedbo del in uporabo materialov, 

3. v skladu z drugimi dokumenti, pri čemer mora naročnik 
uporabiti naslednji prednostni vrstni red: 
a) slovenske standarde SIST, ki so prevzeti mednarodni 

standardi, 
b) katere koli druge nacionalne standarde, 
c) tehnična soglasja, veljavna v Republiki Sloveniji. 

Standardi 
37. člen (38. člen) 

(1) Slovenski standard je standard, ki ga sprejme organ Republike 
Slovenije, pristojen za standarde, in je dosegljiv javnosti. 

(2) Evropski standard je standard, ki ga sprejme organ Evropskih 
skupnosti, pristojen za standarde, in je dosegljiv javnosti. 

(3) Tuji nacionalni standard je standard, ki ga sprejme tuj nacionalni 
organ, pristojen za standarde, in je dosegljiv javnosti. 

(4) Drugi standardi so standardi, ki so lahko sprejeti tudi na 
drugačnih temeljih, kot na primer panožni standardi ali standardi 
v podjetju. 

(5) Mednarodni standard je standard, ki ga sprejem mednarodna 
organizacija za standardizacijo oziroma mednarodna 
standardizacijska organizacija in je dosegljiv javnosti. 

Tehnično soglasje 
38. člen (39. člen) 

(1) Tehnično soglasje je pozitivna tehnična ocena ustreznosti 
proizvoda za predvideno uporabo. 

(2) Evropsko tehnično soglasje je pozitivna tehnična ocena o 
ustreznosti proizvoda za predvideno uporabo, ki temelji na 
izpolnjevanju bistvenih zahtev za gradnjo, za katero je 
namenjeno. Evropsko tehnično soglasje podeli organ, pristojen 
za podelitv tehničnih soglasij. 

(3) Evropsko tehnično soglasje se uporablja za naročila gradenj. 

Skupna tehnična specifikacija 
39. člen (40. člen) 

Skupna tehnična specifikacija je tehnična specifikacija, določena 
skladno s postopkom, ki ga priznava Republika Slovenija zaradi 
zagotovitve enotne uporabe v vseh državah Evropske skupnosti. 
Skupna tehnična specifikacija mora biti objavljena v Uradnem 
glasilu Evropskih skupnosti. 

Navedba bistvenih zahtev 
40. člen (41. člen) 

Bistvene zahteve, ki niso že vključene v veljavne tehnične nor- 
mative in standarde in se nanašajo na varnost in druge okoliščine 
ter so v splošnem interesu, je potrebno upoštevati v razpisni 
dokumentaciji posebej navesti. 

2.6. Pogoji za udeležbo 

Obvezni pogoji 
41. člen (42. člen) 

(1) Naročnik mora v objavi javnega razpisa in v razpisni 
dokumentaciji navesti pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, 
da lahko sodeluje v postopku. Izpolnjevanje pogojev se dokazuje 
z listinami, ki jih mora predložiti ponudnik v svoji ponudbi. 

(2) Naročnik mora izločiti iz postopka ponudbo ponudnika v 
naslednjih primerih: 
1. če ni registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima 

sedež, 
2. če je proti ponudniku uveden postopek prisilne poravnave, 

stečajni ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na 
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe, 

3. če mu je bila v zadnjih petih letih pred objavo naročila izdana 
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z 
njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali 
upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano 
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila, 

4. če ni poravnaval davkov, prispevkov in drugih obveznih 
dajatev ali poslovnih obveznosti v skladu s predpisi države, 
kjer ima sedež ali če ponudnik, ki ima sedež v tujini, ni poravnal 
v Republiki Sloveniji tistih dajatev, ki bi jih moral poravnati v 
Republiki Sloveniji, 

5. če nima veljavnega dovoljenja pristojnega organa za 
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, in je tako 
dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom, 

6. če ni finančno in poslovno sposoben, 
7. če ne razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi, 
8. če je dal zavajajoče podatke, zahtevane v tem odstavku. 

(3) Za izpolnjevanje obveznosti ponudnika do podizvajalcev ali 
ponudnikovih dobaviteljev lahko naročnik predpiše še dodatne 
pogoje. Sprejem teh pogojev mora ponudnik posebej potrditi v 
ponudbeni dokumentaciji. 

(4) Ponudnik mora v svoji ponudbi navesti, ali se njegova ponudba 
nanaša na celotno naročilo ali le na posamezne sklope. Ne glede 
na to, ali ponudnik oddaja ponudbo za vse sklope, mora biti njegova 
ponudba predložena tako, da se lahko ocenjuje po sklopih. Po 
ocenitvi ponudb po posameznih sklopih in ocenitvi ponudb za 
vse sklope skupaj naročnik sklene pogodbo z enim ali več 
ponudniki, z najugodnejšo kombinacijo ponudb. 

(5) Izbira ponudnika je veljavna le, če je naročnik pridobil dve 
samostojni sprejemljivi ponudbi od dveh različnih, kapitalsko in 
upravljalsko nepovezanih ponudnikov. 

Dokazovanje izpolnjevanja pogojev 
42. člen (43. člen) 

(1) Naročnik mora od ponudnika zahtevati pisne dokaze za 
izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka 41. člena tega zakona. 

(2) Za dokaze, ki jih mora predložiti ponudnik v svoji ponudbi, da 
dokaže svojo usposobljenost za izvedbo javnega naročila, štejejo 
listine, ki jih izdajo na njegovo zahtevo pristojni organi in to za 
izpolnjevanje pogojev: 
1. pod 1., 2. in 3. točko drugega odstavka 41 .člena tega zakona 

- izpisek iz sodne ali druge evidence, 
2. pod 4. točko drugega odstavka 41. člena tega zakona - 

potrdilo, ki ga izda pristojni davčni organ, kjer ima ponudnik 
svoj sedež ali pristojni organ v Republiki Sloveniji, 

3. pod 5. točko drugega odstavka 41. člena tega zakona - 
potrdilo, ki ga izda pristojni organ, ki vodi evidenco izdanih 
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dovoljenj za opravljanje določene dejavnosti, 
4. pod 6. točko drugega odstavka 41. člena tega zakona - 

revidirana bilanca stanja ali izvlečki iz bilance stanja ali izkazi 
ponudnikovih celotnih prihodkov od prodaje in prihodkov od 
izdelkov, gradenj ali storitev, na katere se nanaša pogodba 
za zadnja tri obračunska leta, mnenja in izkaze bank in drugih 
specializiranih institucij oziroma dokazila, ki so navedena v 
objavi in razpisni dokumentaciji. Naročnik mora v objavi ali v 
povabilu na razpis in v razpisni dokumentaciji navesti, kateri 
element iz te točke je izbral in katere druge elemente, ki 
dokazujejo finančno in poslovno sposobnost, mora ponudnik 
še predložiti, 

5. pod 7. točko drugega odstavka 41. člena tega zakona - eno 
ali več dokazil, skladno s predmetom naročila, količino in 
namenom, kot na primer: 
a) seznam najvažnejših opravljenih dobav, gradenj ali storitev 

v zadnjih treh letih, z zneski, datumi in seznamom državnih 
ali zasebnih naročnikov; če so kupci oziroma naročniki 
storitev naročniki, opredeljeni po tem zakonu, mora biti 
dokazilo izdano v obliki potrdila, ki ga izda ali podpiše 
pristojni organ, če so bili kupci oziroma naročniki zasebne 
družbe ali zasebniki, mora potrdilo potrditi kupec, 

b) opis ponudnikove tehnične opremljenosti in naprav, 
ukrepov za zagotavljanje kakovosti ter študijskih in 
raziskovalnih zmogljivosti, 

c) navedba ključnega tehničnega osebja in drugih strokovnih 
delavcev ponudnika, ki bodo odgovorni za izvedbo 
pogodbe in odgovornih za nadzor kakovosti, 

č) vzorci, opis ali fotografije izdelkov, opisa in izvedba del in 
storitev, ki jih bo ponudnik izvedel. Naročnik lahko v 
primeru dvoma zahteva dokazilo o njihovi istovetnosti, 

d) certifikati, ki jih izdajajo pooblaščeni organi ali druge 
organizacije za nadzor kakovosti, s katerimi potrdijo 
skladnost izdelkov oziroma storitev z zahtevanimi 
določenimi specifikacijami ali standardi v razpisni 
dokumentaciji, 

e) če gre za zapletene izdelke, zahtevnejše storitve in 
gradnje, ali če je predmet naročila v izjemnih primerih 
namenjen za posebne namene, je treba opraviti ogled. 
Ogled opravijo predstavniki naročnika ali po naročnikovem 
pooblastilu pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj 
sedež. Pregled obsega ponudnikove proizvodne 
zmogljivosti, če je potrebno tudi njegove raziskovalne in 
študijske zmogljivosti ter način ugotavljanja kakovosti. 

(3) Ponudnik mora zagotoviti, da izpolnjujejo pogoje za udeležbo 
iz 41. člena tudi njegovi podizvajalci, če jih navaja v ponudbi. 
Izpolnjevanje pogojev mora biti dokumentirano na isti način, kot 
se zahteva za ponudnika. 

(4) V Republiki Sloveniji izdajajo potrdila iz 1. in 3. točke drugega 
odstavka tega člena redna sodišča, davčna uprava ali zbornica, 
potrdila iz 2. točke drugega odstavka tega člena pa davčna uprava 
območja, v katerem ima ponudnik svoj sedež. 

(5)Če ima ponudnik sedež v tuji državi, mora naročnik preveriti, 
ali je listino, s katero ponudnik dokazuje zahtevano dejstvo, izdal 
pristojni organ. Seznam pristojnih organov tujih držav, ki izdajajo 
listine, ki jih naročnik lahko zahteva v skladu s tem členom in 
način preveritve teh listin, pripravi minister, pristojen za finance. 

Strokovna priporočila 
43. člen (44. člen) 

(1) Če naročnik zahteva predložitev strokovnih priporočil, mora 
razpisu ali povabilu in v razpisni dokumentaciji natančno navesti, 
katera strokovna priporočila (reference) morajo predložiti 
ponudniki. 

(2) Obseg zahtevanih podatkov iz prejšnjega člena tega zakona 
mora biti omejen na predmet javnega naročila. Naročnik mora 
dosledno upoštevati zakonite interese ponudnika pri varovanju 
njihovih tehničnih in poslovnih skrivnosti. Ugotovljene podatke 
sme naročnik uporabiti izključno za potrebe konkretnega naročila. 

2.7. Priznavanje sposobnosti 

Ugotovitev sposobnosti 
44. člen (46. člen) 

(1) Naročnik mora pred oddajo naročila preveriti, če ponudnik 
izpolnjuje pogoje glede poslovne in finančne sposobnosti, 
opredeljene v 5. in 6. točki drugega odstavka 41. člena tega 
zakona. 

(2) Naročnik mora oddati naročilo ob upoštevanju pogojev za 
ugotovitev sposobnosti, ki se nanašajo na finančne, kadrovske 
in tehnične sposobnosti za izvedbo naročila. Naročnik lahko določi 
tudi druge dodatne elemente za ugotovitev sposobnosti, ki ne 
smejo biti diskriminatorni. 

Ugotavljanje sposobnosti za podizvajalce 
45. člen (47. člen) 

(1) Naročnik lahko pri ugotavljanju sposobnosti za izvedbo naročila 
od ponudnikov zahteva, da v ponudbi navedejo, če bodo izvedbo 
naročila delno ali v celoti zaupali podizvajalcu. V tem primeru 
mora ponudnik navesti ime podizvajalca in v primeru sklenitve 
pogodbe je isti podizvajalec tudi imenovan v pogodbi med 
naročnikom in izvajalcem. 

(2) Ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila 
proti naročniku ne glede na število podizvajalcev. 

Predložitev skupne ponudbe 
46. člen (48. člen) 

(1) Ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev. Naročnik ne sme 
od take skupine zahtevati, da se povežejo v kakšno pravno 
formalno obliko, da bi predložili skupno ponudbo. 

(2) Naročnik pa lahko zahteva, da predloži taka skupina izvajalcev 
pravni akt o skupni izvedbi naročila, če bodo izbrani na javnem 
razpisu in je to nujno za uspešno izvedbo pogodbe. Pravni akt o 
skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost 
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa 
ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. 

(3) Naročnik sme zahtevati od pravnih oseb, da v ponudbi ali v 
prošnji za sodelovanje navedejo imena in ustrezne strokovne 
kvalifikacije oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo naročila. 

Izbira kandidatov 
47. člen (49. člen ) 

(1) V prvi fazi omejenega postopka in v postopku s pogajanji 
mora naročnik izbrati tiste ponudnike, ki jih bo v drugi fazi kot 
kandidate pozval, da predložijo ponudbo ali se udeležijo pogajanj. 

(2) Naročnik v prvi fazi izbere kandidate na podlagi podatkov, ki 
so jih predložili ponudniki, in ki dokazujejo: 

ponudnikov pravni status, 
ponudnikovo poslovno sposobnost, 
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ponudnikovo finančno sposobnost, 
ponudnikovo tehnično sposobnost, 
ponudnikovo kadrovsko sposobnost. 

(3) Ponudnik dokaže izpolnjevanje pogojev na način, določen v 
41. in 42 .členu tega zakona. 

Določitev seznama kandidatov 
48. člen (50. člen) 

(1 )Naročnik mora sestaviti seznam kandidatov in določiti obdobje, 
za katerega priznava usposobljenost. To obdobje ne sme trajati 
več kot tri leta. 

(2) Če naročnik izbira izvajalca po postopku s pogajanji, ker ni 
prejel pravilnih ponudb, mora objaviti obvestilo, da bo oddal naročilo 
po postopku s pogajanji, če ne vključi vseh ponudnikov iz 
neuspelega odprtega ali omejenega postopka, ki jim je priznal 
sposobnost po 47. členu tega zakona, in ki so predložili, glede na 
zahteve v postopku javnega naročila, formalno pravilne ponudbe. 

2.8. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe 

Določitev meril 
49. člen (51. člen) 

(1) Naročnik mora objaviti enaka merila v objavi javnega razpisa 
za oddajo naročila in v razpisni dokumentaciji. 

(2) Merila, po katerih' naročnik izbira najugodnejšo ponudbo, 
morajo biti v razpisni dokumentaciji opisana in ovrednotena. Merila 
ne smejo biti diskriminatorna in morajo biti smiselno povezana z 
vsebino javnega naročila in morajo prispevati k 
nediskriminatornemu razvrščanju ponudb. 

(3) Naročnik mora v razpisni dokumentaciji navesti, opisati in 
ovrednotiti vnaprej vsa merila za oddajo, ki jih bo uporabil, v 
vrstnem redu od najpomembnejšega do najmanj pomembnega. 
Po objavi naročila ali oddaji povabila v omejenem postopku 
naročnik ne sme več spreminjati meril. 

(4)Pri ocenjevanju ponudb mora naročnik uporabiti le tista merila, 
ki so bila objavljena v razpisni dokumentaciji in način, kot so bila 
opisana in vrednotena. Naročnik ne sme uporabiti nobenega merila, 
ki ni bilo navedeno v razpisni dokumentaciji. 

Vrste meril 
50. člen (52. člen) 

(1) Merilo za ocenitev ponudbe je lahko: 
1. ekonomsko najugodnejša ponudba ali 
2. najnižja cena. 

(2) Ekonomsko najugodnejša ponudba je ponudba, ki ustreza 
različnim merilom, odvisna od predmeta javnega naročila. Merila 
so lahko naslednja: 
1. datum dobave ali zaključka del, 
2. tekoči stroški, 
3. stroškovna učinkovitost, 
4. kakovost, 
5. estetske in funkcionalne lastnosti, 
6. tehnične prednosti, 
7. poprodajne storitve in tehnična pomoč, 
8. garancijska doba, 
9. obveznosti v zvezi z rezervnimi deli, 

10. pogarancijsko vzdrževanje 
11. ceno in podobno. 

(3) Najnižja cena pomeni, da je edino merilo le najnižja cena, ob 
izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni 
dokumentaciji. V primeru uporabe tega merila naročnik po sklenitvi 
pogodbe izvajalcu ne sme priznavati naknadnega poviševanja 
cen. 

Ponudbe v variantah 
51. člen (53. člen) 

(1) Če je merilo za oddajo naročila ekonomsko najugodnejša 
ponudba, lahko naročnik upošteva variante, ki jih predloži ponudnik 
in ki ustrezajo minimalnim zahtevanim tehničnim specifikacijam 
naročnikov. Naročnik mora v razpisni dokumentaciji navesti 
minimalne tehnične specifikacije, ki jih je treba upoštevati v 
variantnih predlogih ter posebne zahteve za njihovo predložitev. 

(2) Če variantna ponudba ni dopustna, mora naročnik to v objavi 
in v razpisni dokumentaciji posebej navesti. 

(3) Naročnik ne sme zavrniti predložitve variante zaradi dejstva, 
da je bila variantna ponudba sestavljena na podlagi tehničnih 
specifikacij, določenih v skladu z evropskimi specifikacijami ali v 
skladu z nacionalnimi tehničnimi specifikacijami, ki so bile priznane 
kot primerne za izpolnitev bistvenih zahtev. 

Neobičajno nizka cena 
52. člen (54. člen) 

(1) Če so v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke 
cene, mora naročnik, preden tako ponudbo zavrne, pisno zahtevati 
podrobno obrazložitev vseh postavk ponudbe, za katere meni, 
da so merodajne in jih mora, upoštevajoč prejete obrazložitve, 
preveriti. Za odgovor lahko določi razumen rok, ki ni daljši od 20 
dni. 

(2) Naročnik lahko zahteva obrazložitev, ki je oprta na objektivno 
podlago, ki zadeva ekonomiko načina gradnje, proizvodnje ali 
izbranih tehničnih rešitev, izjemno ugodne pogoje, ki jih ima 
ponudnik pri izvajanju naročila, ali izvirnost izdelka ali dela, ki ga 
predlaga ponudnik. 

(3) Naročnik lahko zavrne ponudbo, ki vsebuje neobičajno nizko 
ceno zaradi državne podpore, če se je o tem prej posvetoval s 
ponudnikom in če ponudnik ni mogel dokazati, da je bila pomoč 
sporočena Komisiji v skladu s 93. členom Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti, ali če Evropska komisija zavrnitev odobri. 
Naročnik, ki zavrne ponudbo v teh primerih, mora o tem obvestiti 
Evropsko komisijo. 

(4) Za naročila, katerih objava se opravi le v Uradnem listu 
Republike Slovenije, daje mnenje iz tretjega odstavka tega člena 
Urad za varstvo konkurence. 

Dodatna pojasnila in dopustni popravki 
53. člen (55. člen) 

Pri oddaji javnih naročil v vrednosti nad 1.000.000.000 tolarjev 
mora ponudnik predložiti naročniku ponudbo in kopijo ponudbe v 
dveh ločenih kuvertah. Ponudba se odpre skladno z določbami 
tega zakona, kopija pa ostane neodprta in se izroči Državni 
revizijski komisiji. Za identičnost obeh izvodov ponudbe jamči 
ponudnik. Če zahtevek za revizijo ni vložen, se po končanem 
postopku deponirana kopija vrne ponudniku. 
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2.9. Roki v postopkih oddaje naročil 

Rok za predložitev ponudbe 
54. člen (56. člen) 

(1) Naročnik mora objaviti v javnem razpisu in v razpisni 
dokumentaciji rok, v katerem je treba predložiti ponudbo. Rok za 
oddajo ponudbe, določen v objavi in razpisni dokumentaciji, mora 
biti isti. 

(2) Pravočasna predložitev ponudbe pomeni, da mora ponudnik 
naročniku ponudbo predložiti do roka, ki je določen v objavi. 

(3) Naročnik mora določiti datum in uro za predložitev ponudbe v 
objavi in razpisni dokumentaciji. 

(4) Po poteku roka ponudnik ne sme več umakniti ali spremeniti 
ponudbe. Če ponudnik umakne ponudbo ali jo spremeni po poteku 
roka ali ne sklene pogodbe, če je bila njegova ponudba izbrana, 
sme naročnik vnovčiti garancijo za resnost ponudbe. 

(5) Ponudnik mora ponudbo predložiti osebno ali po pošti. 

(6)Minister, pristojen za finance, lahko s podzakonskim predpisom 
določi tudi druge načine predložitve ponudbe, ki morajo zagotoviti: 
1. da vsaka ponudba vsebuje vse potrebne elemente za 

vrednotenje ponudb, 
2. da je zagotovljena zaupnost vsebine ponudb do dneva 

odpiranja ponudb, 
3. da v primeru, ko je to potrebno, ponudnik brez odlašanja 

pisno potrdi predano ponudbo ali pošlje originalno ponudbo, 
4. da bodo ponudbe odprte šele po preteku roka za predložitev 

ponudb. 

Računanje rokov 
55. člen (57. člen) 

(1) Roki za predložitev ponudbe se štejejo od dneva, ko je 
naročnik poslal zahtevo za objavo javnega razpisa v Uradni list 
Republike Slovenije. Datum odpošiljatve mora biti naveden v objavi. 

(2) Če je javni razpis objavljen v Uradnem glasilu Evropskih 
skupnosti, šteje rok za predložitev ponudbe od dneva, ko je 
naročnik odposlal zahtevo za objavo v Uradnem glasilu Evropskih 
skupnosti. 

(3) Zahteva za objavo se pošlje po pošti, telefaksu ali v elektronski 
obliki. Razpis mora biti objavljen najkasneje v dvanajstih dneh od 
dneva, koje naročnik odposlal zahtevo. Naročnik mora razpolagati 
z dokazom o datumu, ko je odposlal obvestilo v objavo. 

Pravočasna ponudba 
56. člen (58. člen) 

(1) Za pravočasno šteje ponudba, ki je naročniku predložena do 
datuma in ure, določene v objavi. 

(2) Naročnik mora ob prejemu ponudbe označiti datum in uro 
prejema ponudbe in na zahtevo ponudnika izročiti potrdilo o 
prejemu. 

(3) Če je bila ponudba predložena po poteku datuma in ure, 
navedene v objavi, se šteje, da je bila predložena prepozno. Tako 
ponudbo mora naročnik po končanem postopku odpiranja ponudb 
neodprto vrniti ponudniku, z navedbo, da je prepozna. 

Določitev roka za predložitev ponudbe 
57. člen (59. člen) 

(1) Rok za predložitev ponudbe mora omogočiti ponudniku, da 
pripravi pravilno ponudbo. 

(2) Pri določanju roka za predložitev ponudbe mora naročnik 
predvideti daljši rok, če se za pripravo ponudbe zahteva pregled 
obsežne razpisne dokumentacije, obširnih tehničnih specifikacij, 
ogled lokacije in podobno. 

Splošni rok za predložitev ponudb v odprtem 
postopku 

58. člen (60. člen) 

(1) Če je naročnik objavil oddajo naročila v Uradnem glasilu 
Evropskih skupnosti, rok za predložitev ponudb v odprtem 
postopku ne sme biti krajši od 52 dni od dneva, ko je naročnik 
odposlal razpis v objavo. 

(2)Če je objava opravljena le v Uradnem listu Republike Slovenije, 
rok za predložitev ponudb v odprtem postopku ne sme biti krajši 
od 40 dni od dneva, ko je naročnik odposlal razpis v objavo. 

Skrajšani rok za oddajo ponudb v odprtem postopku 
59. člen (61. člen) 

(1) Rok za predložitev ponudb v odprtem postopku, določen v 
prvem odstavku 58. člena tega zakona, se lahko nadomesti z 
dovolj dolgim rokom, ki omogoča pripravo pravilne ponudbe, ki 
pa mora biti daljši od 36 dni. 

(2) Rok za predložitev ponudb v odprtem postopku, določen v 
drugem odstavku 58. člena tega zakona, se lahko nadomesti z 
dovolj dolgim rokom, ki omogoča pripravo pravilne ponudbe, ki 
pa mora biti daljši od 30 dni. 

(3) V nobenem primeru rok za predložitev ponudb ne sme biti 
krajši od 22 dni od dneva, ko je bilo naročilo objave odposlano, če 
je naročnik poslal predhodni razpis, skladno z 66. členom tega 
zakona in je bila objava poslana po obrazcu za predhodno objavo 
Uradnemu listu Republike Slovenije oziroma Uradnemu glasilu 
Evropskih skupnosti, kjer je to potrebno in če so bili izpolnjeni še 
naslednji pogoji: 

da je naročnik poslal predhodno objavo najmanj 52 dni ali 
največ 12 mesecev, preden je odposlal objavo javnega 
razpisa, 
da je bilo v predhodnem razpisu objavljenih najmanj toliko 
informacij, kot jih je imel naročnik na razpolago v času 
predhodnega razpisa. 

Roki za sprejem prijav v omejenem postopku in v 
postopku s pogajanji 

60. člen (62. člen) 

(1) Rok za sprejem prijave za sodelovanje v omejenem postopku 
in v postopku, ki vključuje pogajanja po predhodni objavi javnega 
razpisa, vrednost naročila pa zahteva od naročnika, da objavi 
oddajo naročila tudi v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, mora 
biti daljši od 37 dni od dneva, ko je naročnik odposlal povabilo. 

(2) Če objava v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti ni potrebna, 
rok za sprejem prijave za sodelovanje v omejenem postopku in v 
postopku, ki vključuje pogajanja po predhodni objavi javnega 
razpisa, mora biti daljši od 25 dni od dneva, ko je naročnik odposlal 
povabilo. 
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Določitev splošnega roka za sprejem ponudb v 
omejenem postopku 

61. člen (63. člen) 

Rok za prejem ponudb pri omejenem postopku ne sme biti krajši 
od 40 dni od dneva, ko je naročnik odposlal pisno vabilo, če je 
objava potrebna v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti in ne 
krajši od 30 dni od dneva, ko je naročnik odposlal pisno vabilo, če 
objava v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti ni potrebna. 

Skrajšanje roka za oddajo ponudbe 
62. člen (64. člen) 

(1) Rok za predložitev ponudbe v omejenem postopku, določen 
v 61. členu tega zakona, se lahko skrajša na 26 dni od dneva, ko 
je bilo naročilo objave odposlano, če je naročnik poslal predhodni 
razpis, skladno z 66. členom tega zakona in je bila objava poslana 
po obrazcu za predhodno objavo Uradnemu listu Republike 
Slovenije oziroma Uradnemu glasilu Evropskih skupnosti, kjer je 
to potrebno in če je naročnik poslal predhodno objavo najmanj 52 
dni ali največ 12 mesecev preden je odposlal objavo za naročilo 
javnega razpisa in če je bilo v predhodnem razpisu objavljenih 
najmanj toliko informacij, kot jih je imel naročnik na razpolago v 
času predhodnega razpisa. 

(2) Prijava za sodelovanje v postopku za oddajo javnega naročila 
se lahko pošlje kot pismo, telegram, teleks, telefaks, po elektronski 
pošti ali se zanj zaprosi po telefonu. Če so bile prijave oddane s 
telegramom, teleksom, telefaksom, po elektronski pošti ali po 
telefonu, morajo biti potrjene s pismom, poslanim pred rokom, 
določenim v 58. členu tega zakona. 

(3) Če je mogoče ponudbo pripraviti le na podlagi ogleda lokacije 
ali po pregledu dopolnilnih dokumentov, mora naročnik rok, 
neveden v prvem odstavku tega člena, primerno podaljšati. 

Pogoji za skrajšanje rokov v omejenem postopku 
63. člen (65. člen) 

(1) Če zaradi nujnosti v omejenem postopku in v postopku s 
pogajanji ob predhodni objavi razpisa, ni mogoče upoštevati rokov, 
določenih v 62. členu tega zakona, lahko naročnik določi naslednje 
roke: 
1. zadnji rok za predložitev prijav za sodelovanje na razpisu ne 

sme biti krajši od 15 dni od datuma, ko je bil razpis odposlan, 
2. zadnji rok za predložitev ponudb ne sme biti krajši od 10 dni 

od datuma povabila za sodelovanje na razpisu. 

(2) Če je kandidat zahteval dodatna obvestila v zvezi z razpisno 
dokumentacijo pravočasno, jih mora naročnik dostaviti najmanj 
štiri dni pred zadnjim datumom, določenim za prejem ponudb. 

(3) Prijave in povabila za sodelovanje na razpisu je treba poslati 
po najhitrejši možni poti. Če ponudnik pošlje prijavo s telegramom, 
po teleksu, telefaksu ali po telefonu, jih mora potrditi s pismom, 
poslanim pred iztekom roka, določenem v prvem odstavku tega 
člena. 

(4) Določila prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ne 
veljajo za naročila na vodnem, energetskem, transportnem in 
telekomunikacijskem področju. 

2.10. Objava javnega naročila 

Način objave 
64. člen (66. člen) 

(1) Vse objave v zvezi z javnimi naročili mora naročnik objaviti v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 

(2) Naročnik mora objaviti javni razpis in druge objave v Uradnem 
glasilu Evropskih skupnosti, če javno naročilo presega vrednost, 
določeno za posamezne vrste javnih naročil. Objava se opravi v 
slovenskem jeziku, povzetek pomembnejših elementov razpisa 
mora biti objavljen v uradnih jezikih Evropskih skupnosti, pri čemer 
pa šteje za avtentično besedilo le besedilo v slovenskem jeziku. 
Objava v Uradnem listu Republike Slovenije ne sme biti opravljena, 
preden je bila odposlana zahteva za objavo v Uradnem glasilu 
Evropskih skupnosti. 

(3) Stroške objave v Uradnem listu Republike Slovenije nosi 
naročnik, stroške objave v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti 
pa nosi Uradno glasilo Evropskih skupnosti. 

(4) Naročnik sme objaviti obvestila o javnih naročilih ali natečajih 
načrtov tudi v drugih sredstvih obveščanja, vendar ne pred objavo 
v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma pred objavo v 
Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, če je potrebna objava tudi 
v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti. Tako obvestilo tudi mora 
vsebovati iste podatke, kot so objavljeni v uradnih listih. 

(5) Minister, pristojen za finance, predpiše enotne obrazce za 
objave v Uradnem listu Republike Slovenije za vse vrste objav, ki 
jih morajo naročniki objavljati po tem zakonu. Ti obrazci se 
uporabljajo tudi za objavo v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti. 

Vrste objav 
65. člen (67. člen) 

(1) Vrste objav so: 
1. predhodni razpis, 
2. javni razpis, 
3. obvestilo o oddaji naročila, 
4. javni razpis za kvalifikacijo ponudnikov, 
5. periodično informativno obvestilo. 

(2) Naročnik v omejenem postopku za oddajo naročila objavi 
javni razpis le v prvi fazi za oddajo ponudb za ugotovitev 
usposobljenosti, v drugi fazi pa povabi kandidate k oddaji ponudb. 

(3) Objava javnega razpisa za kvalifikacijo ponudnikov in objava 
periodičnega informativnega obvestila se opravi le v primeru oddaje 
naročila na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in 
transportnem področju. 

Predhodni razpis 
66. člen (68. člen ) 

(1) Za načrtovana javna naročila, ki presegajo okvirno vrednost 
750.000 EURO, mora naročnik najmanj enkrat letno objaviti s 
predhodnim razpisom namero o oddaji javnega naročila. 

(2) Naročnik mora predhodni razpis objaviti tudi v Uradnem glasilu 
Evropskih skupnosti. 
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(3) V primeru naročil na vodnem, energetskem, 
telekomunikacijskem in transportnem področju mora biti predhodni 
razpis opravljen največ dvanajst mesecev pred datumom, ko 
naročnik pošlje povabilo za sodelovanje v omejenem postopku 
ali postopku s pogajanji, pri čemer mora upoštevati tudi roke, 
določene za predložitev ponudb, opredeljene v tem zakonu. 

Javni razpis 
67. člen (69. člen) 

(1)-Javni razpis mora naročnik objaviti v naslednjih primerih: 
1. v primeru oddaje naročila po odprtem postopku, 
2. v prvi fazi omejenega postopka, 
3. v primeru oddaje naročila po postopku s pogajanji po 

predhodni objavi. 

(2) Javni razpis mora vsebovati podatke o ponudniku, predmetu 
naročila, pogoje za sodelovanje, merila, čas in kraj dviga razpisne 
dokumentacije, čas in kraj oddaje ponudb, okvirni datum odločitve 
o sprejemu ponudbe in navedbo kontaktne osebe, ki nudi dodatne 
informacije. Vsebovani so lahko tudi drugi podatki, če naročnik 
ocenjuje, da so potrebni za obveščenost ponudnikov. 

Vsebina povabila za oddajo ponudbe v omejenem 
postopku 

68. člen (70. člen) 

Naročnik mora povabiti izbrane kandidate k predložitvi ponudb 
istočasno in v pisni obliki. Povabilo mora vsebovati najmanj 
naslednje podatke: 
1. naslov, kjer lahko kandidat zahteva razpisno dokumentacijo 

in dopolnilno dokumentacijo in zadnji rok za tako zahtevo ter 
navesti znesek in pogoje plačila za razpisno dokumentacijo, 

2. zadnji rok za sprejem ponudb, naslov, na katerega je treba 
poslati ponudbo in jezik, v katerem mora biti sestavljena 
ponudba, 

3. reference ponudnika s področja, na katerega se nanaša 
naročilo, 

4. seznam listin, ki jih je treba priložiti kot prilogo za preverjanje 
kandidatovih navedb, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev 
za sodelovanje, ki jih morajo izpolnjevati kandidati ali kot 
dopolnitev podatkov za dokazovanje finančne in poslovne 
sposobnosti in sposobnosti za izvedbo naročila, ki je predmet 
razpisa, 

5. datum odpiranja ponudb. 

Obvestilo o oddaji naročila 
69. člen (71. člen) 

(1) Naročnik mora objaviti izid postopka za oddajo javnega 
naročila, ne glede na vrsto postopka, najkasneje v štirinajstih 
dneh po sklenitvi pogodbe v Uradnem listu Republike Slovenije. 

(2) Če je bila objava naročila objavljena tudi v Uradnem glasilu 
Evropskih skupnosti, je treba opraviti objavo izida naročila tudi v 
tem glasilu. 

Javni razpis za kvalifikacijo ponudnikov 
70. člen (72. člen) 

(1) Naročnik sme določiti izbor najugodnejše ponudbe na podlagi 
določitve posebnega sistema omejenega postopka izbire 
ponudnikov (kvalifikacijski postopek). V tem primeru mora naročnik 
zagotoviti različnim ponudnikom, da kadarkoli zahtevajo ugotovitev 
sposobnosti za sodelovanje v postopku. Če poteka razpis po 
kvalifikacijskem sistemu, morajo biti ponudniki po postopku izbire 

s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali udeleženci v 
postopku, ki vključuje pogajanja, izbrani izmed kandidatov, ki je 
skladen s takim načinom izbiranja. 

(2) V kvalifikacijskem postopku pripravi naročnik obvestilo, ki 
mora vsebovati naslednje podatke: 
1. naziv naročnika, naslov, številko telefona, telefaksa, teleksa 

in telegrafski naslov, 
2. namen uporabe kvalifikacijskega sistema, 
3. naslov, kjer lahko dobavitelji in izvajalci dobijo obvestilo v 

zvezi s sodelovanjem v kvalifikacijskem postopku, 
4. trajanje kvalifikacijskega postopka, če je možno. 

(3) Naročnik mora obvestiti ponudnike o času kvalifikacije v 
primernem času. Če naročnik ocenjuje, da bo odločanje trajalo 
več kot šest mesecev od dneva predložitve prošnje za 
sodelovanje, mora naročnik obvestiti prosilce v dveh mesecih od 
dneva predložitve ponudbe o razlogih, ki opravičujejo podaljšanje 
roka ter o dnevu odločitve o sprejemu oziroma o zavrnitvi prošnje. 

(4) Kvalifikacijski postopek lahko vključuje različne stopnje 
kvalifikacije. Zastavljen mora biti na podlagi nediskriminatomih 
meril in pogojev, ki jih določi vnaprej naročnik. Naročnik sme 
merila in pogoje po potrebi ažurirati. Če je možno, mora naročnik 
kot referenco navesti izpolnjevanje evropskih standardov. 

(5) Merila in pogoji morajo biti na voljo vsem zainteresiranim 
dobaviteljem in izvajalcem, če ti le-to zahtevajo. Naročnik jih mora 
obvestiti tudi o ažuriranju meril in pogojev. Če naročnik meni, da 
njegov sistem kvalifikacije izpolnjuje tudi zahteve drugih 
naročnikov, mora zainteresiranim dobaviteljem in izvajalcem 
sporočiti imena teh drugih naročnikov. 

(6) Kvalifikacijski postopek uporabi naročnik za oddajo naročil na 
vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in transportnem 
področju. 

Periodično informativno obvestilo 
71. člen (74. člen) 

t 
(1) Če je obvestilo objavljeno v obliki periodičnega informativnega 
obvestila, se mora obvestilo natančno sklicevati na blago, gradnje 
ali storitve, ki bodo predmet naročila, ki bo oddano. 

(2) V obvestilu mora biti navedeno, da bo naročilo dodeljeno po 
omejenem postopku ali po postopku, ki vključuje pogajanja, vendar 
brez naknadne dodatne objave obvestila o razpisu ter povabila 
vsem zainteresiranim ponudnikom, da se za sodelovanje prijavijo 
pisno. 

(3) Naročniki morajo povabiti vse kandidate, da potrdijo svoj 
interes za sodelovanje na podlagi natančnih obvestil o konkretnem 
naročilu pred začetkom izbire ponudnikov ali udeležencev v 
pogajanjih. 

2.11. Odpiranje ponudb 

Javno odpiranje ponudb 
72. člen (75. člen) 

Odpiranje ponudb v odprtem postopku in v drugi fazi omejenega 
postopka je javno. Naročnik sme v primerih, zaradi zavarovanja 
uradne, vojaške ali državne skrivnosti določiti, da postopek 
odpiranja ponudb ni javen. Svojo odločitev mora sporočiti v objavi 
javnega naročila. 
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Zapisnik o odpiranju ponudb 
73. člen (76. člen) 

(1) Naročnik mora o postopku odpiranja ponudb voditi zapisnik, v 
katerega se vpisujejo zlasti naslednji podatki: 
1. zaporedna številka ponudbe, 
2. naziv ali šifra ponudnika, če je razpis anonimen, • 
3. ponudbena cena in morebitni popusti, ki jih nudi ponudnik. 

(2) Naročnik mora ves čas postopka paziti, da ne razkrije 
ponudnikovih poslovnih skrivnosti 

(3) Minister, pristojen za finance, predpiše natančnejši postopek 
odpiranja ponudb v odprtem in omejenem postopku ter postopku 
s pogajanji in enotni obrazec za vodenje zapisnika o odpiranju 
ponudb. 

Izročitev zapisnika o odpiranju ponudb 
74. člen (77. člen ) 

Po končanem postopku odpiranja ponudb naročnik najkasneje v 
treh dneh pošlje zapisnik o odpiranju ponudb ponudnikom, ki so 
oddali ponudbe. 

2.12. Oddaja naročila 

Pravilnost, primernost in sprejemljivost ponudbe 
75. člen (78. člen) 

(1) Pravilna ponudba je tista, ki je prispela pravočasno in je skladna 
z zahtevami, navedenimi v razpisni dokumentaciji. 

(2) Primerna ponudba je tista, ki ustreza tehničnim specifikacijam. 

(3) Sprejemljiva ponudba je tista, ki ustreza merilom, pogojem in 
kvalifikacijskim zahtevam. 

(4) Naročnik sme zahtevati od ponudnikov ali kandidatov, da v 
roku, ki ni daljši od 20 dni, predložijo dodatne dokaze o izpolnjevanju 
pogojev, vendar le v primeru, če ponudnik ali kandidat ni mogel 
pridobiti zahtevanih listin, ker se ne izdajajo po predpisih države, 
kjer ima sedež. Naročnik mora v tem primeru navesti, katere 
listine ali druge dokaze mu morajo predložiti. 

Zavrnitev vseh ponudb 
76. člen (79. člen) 

(1) Po opravljenem ocenjevanju ponudb sme naročnik zavrniti 
vse neprimerne ponudbe in ponudbe, ki ne ustrezajo postavljenim 
merilom. Svojo odločitev o zavrnitvi vseh ponudb mora pisno 
utemeljiti, posebej natančno pa mora navesti razloge za zavrnitev. 
O zavrnitvi vseh ponudb mora naročnik obvestiti vlado oziroma 
svoj nadzorni organ in Komisijo Evropskih skupnosti. Navedene 
podatke mora poslati v objavo Uradnemu listu Republike Slovenije 
in Uradnemu glasilu Evropskih skupnosti. 

(2) Če je naročnik zavrnil vse ponudbe, mora o svoji odločitvi 
takoj obvestiti ponudnike ali kandidate in o razlogih, zaradi katerih 
ni izbral nobene ponudbe ali o odločitvi, da začne novi postopek. 
Obvestilo mora biti pisno. 

Poročilo o oddaji naročila 
77. člen (80. člen) 

(1) Naročnik mora sestaviti pisno poročilo o vsakem oddanem 
naročilu. Pisno poročilo mora vsebovati najmanj naslednje podatke: 
1. ime in naslov naročnika, 
2. predmet in vrednost naročila, 
3. imena zavrnjenih ponudnikov in razloge za njihovo zavrnitev, 
4. ime uspešnega ponudnika in razloge za izbiro njegove 

ponudbe, če je ponudnik navedel, da bo naročilo izvedel s 
pomočjo podizvajalcev, tudi vsak del izvedbe naročila, ki jo 
bo izvedel podizvajalec, 

5. pri postopkih izbire izvajalca s pogajanji okoliščine, ki 
opravičujejo uporabo postopka s pogajanji. 

(2) Poročilo mora naročnik posredovati Državni revizijski komisiji, 
če ga le-ta zahteva. 

(3) Naročnik mora nemudoma posredovati poročilo iz prvega 
odstavka tega člena ponudnikom ali jih obvestiti o razlogih, zaradi 
katerih se je odločil, da ne bo dodelil naročila, skladno z 76. členom 
tega zakona. Od datuma prejema pisnega poročila iz drugega 
odstavka 76. člena tečejo roki za vložitev zahtevka za revizijo, 
skladno z zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja. 

Rok in vsebina obvestila 
78. člen (81. člen) 

(1) Na posebno zahtevo ponudnika, ki ni bil izbran, mu pošlje 
naročnik tudi obrazloženo obvestilo o oddaji naročila. Ponudnik 
sme zahtevati obrazloženo obvestilo o oddaji naročila najkasneje 
v osmih dneh od dneva prejetja poročila o oddaji naročila iz tretjega 
odstavka 77. člena tega zakona. 

(2) Naročnik mora v petnajstih dneh od prejema pisne zahteve, ki 
jo posreduje ponudnik ali kandidat, katerega ponudba ali vloga ni 
bila sprejeta, ponudnika oziroma kandidata obvestiti o razlogih, 
zaradi katerih je bila zavrnjena njegova ponudba ali vloga. Obvestilo 
mora vsebovati naslednje podatke: 
1. razloge za zavrnitev njegove ponudbe, 
2. nazive ponudnikov, ki so izpolnjevali zahtevane pogoje in merila, 
3. prednosti sprejete ponudbe glede na izpolnjevanje meril, 
4. naziv ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana. 

(3) Naročnik sme zavrniti zahtevo po obrazloženem obvestilu 
delno ali v celoti, če bi lahko bilo razkritje takih podatkov v nasprotju 
s predpisi ali bi lahko bilo kako drugače v nasprotju z javnim 
interesom s tem razkril poslovno skrivnost ponudnika, če bi 
obvestilo vsebovalo podatke, ki jih drug predpis določa kot zaupne 
ali bi sporočeni podatki lahko vplivali na pošteno konkurenco 
med ponudniki ali drugimi udeleženci v postopku, skladno z določili 
o varstvu podatkov v postopkih naročanja. Naročnik pa ne sme 
zavrniti zahteve komisije, pristojne za revizijo postopkov oddaje 
javnih naročil glede izročitve vseh podatkov o postopku oddaje 
naročila. 

Zavrnitev vloge za kvalifikacijo 
79. člen (82. člen) 

(1) Naročnik mora predlagatelja, katerega prošnjo za kvalifikacijo 
je zavrnil, obvestiti o svoji odločitvi in o razlogih za zavrnitev. 
Razlogi za zavrnitev lahko temeljijo izključno na merilih za 
kvalifikacijo. 
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(2) Pisno poročilo o kvalificiranih dobaviteljih in izvajalcih mora 
naročnik hraniti. Lahko ga razdeli v kategorije, skladno z vrsto 
naročila, za katerega kvalifikacija velja. 

Izključitev kandidata s seznama kvalificiranih 
ponudnikov 

80. člen (83. člen) 

Naročnik lahko izključi kandidata s seznama kvalificiranih 
ponudnikov le iz razlogov, ki temeljijo na vnaprej postavljenih 
merilih. O tem, da je kvalificirani ponudnik izključen iz seznama, 
mora naročnik predhodno pisno obvestiti dobavitelje in izvajalce, 
poleg tega mora navesti tudi razloge, ki opravičujejo izključitev 
ponudnika iz seznama kvalificiranih ponudnikov. 

3. POSEBNE DOLOČBE ZA ODDAJO 
NAROČILA ZA BLAGO, GRADNJE IN 
STORITVE IN ZA ODDAJO 

NAROČILA ZA BLAGO, GRADNJE IN 
STORITVE NA VODNEM, 
ENERGETSKEM,TRANSPORTNEM 

IN TELEKOMUNIKACIJSKEM 
PODROČJU 

3.1. Naročanje blaga 

Opredelitev predmeta naročila blaga 
81. člen (84. člen) 

(1) Predmet naročila, ki je opredeljen v tem poglavju, je nakup, 
najem in zakup blaga z možnostjo nakupa ali brez te možnosti ali 
nakup na obroke. Vrste blaga, ki so predmet naročanja po tem 
poglavju, predpiše minister, pristojen za finance. 

(2) Naročilo blaga lahko vsebuje tudi naročilo storitve, če je storitev 
nujno vezana na dobavo blaga, kot na primer montaža, prevoz, 
zavarovanje ali druge storitve na lokaciji, ki jo določi naročnik. 

Objava naročila 
82. člen (85. člen) 

Naročnik mora objaviti naročilo za nabavo blaga tudi v Uradnem 
glasilu Evropskih skupnosti, če je ocenjena vrednost naročila 
večja od: 

1. 200.000 posebnih pravic črpanja: 
za blago, ki ga naročajo uporabniki proračuna ali lokalne 
skupnosti, vključno s pogodbami, ki jih sklepajo navedeni 
naročniki na področju obrambe in za to blago ne obstajajo 
standardi in tehnični predpisi, skladno s splošnimi pravili na 
tehničnem področju javnega naročanja (2.5. poglavje tega 
zakona), 

2. 130 000 posebnih pravic črpanja: 
za blago, ki ga naroča uporabnik proračuna ali lokalna 
skupnost; če gre za naročnika, ki je pristojen za področje 
obrambe, to velja le za blago, za katerega ne obstajajo 
standardi in tehnični predpisi, skladno s splošnimi pravili na 
tehničnem področju javnega naročanja (2.11. poglavje tega 
zakona). 

Oddaja naročila po postopku s pogajanji brez 
predhodne objave 
83. člen (86. člen) 

Poleg primerov, naštetih v prvem odstavku 20. člena tega zakona, 
sme naročnik oddati naročilo po postopku s pogajanji brez 
predhodne objave: 
1. ko gre za naročilo blaga pri dodatnih nabavah prvotnega 

dobavitelja, ki so namenjena za delno nadomestilo izdelkov, 
materiala ali inštalacij ali kot povečanje obsega obstoječih 
izdelkov, materiala ali inštalacij in bi zamenjava dobavitelja ali 
izvajalca storitev prisilila naročnika, da nabavi material, ki ima 
drugačne tehnične lastnosti, to pa bi povzročilo neskladnost 
ali nesorazmerne tehnične težave med obratovanjem in 
vzdrževanjem, 

2. če je blago namenjeno izključno le za potrebe raziskave, 
poskusa, študije ali razvoja, ne da bi naročnik s tem blagom 
skušal nadalje karkoli zaslužiti ali si povrniti stroške raziskave 
ali razvoja, 

Oddaja naročila po postopku s pogajanji po 
predhodni objavi 
84. člen (87. člen) 

Naročnik sme oddati naročilo po postopku s pogajanji po predhodni 
objavi skladno z 20. členom tega zakona. 

3.2. Naročanje gradenj 

Opredelitev predmeta naročila gradnje 
85. člen (88. člen) 

Predmet javnega naročila za gradnje je: 
1. izvedba dela, 
2. projektiranje in izvedba del, povezanih z določenimi 

dejavnostmi, navedenimi v prilogi številka II, ki je sestavni del 
tega zakona, 

3. delo pri izgradnji celotnega objekta, ki izpolnjuje vse 
gospodarske in tehnične pogoje naročnika. 

Objava naročila 
86. člen (89. člen) 

(1) Naročnik mora objaviti naročilo za oddajo gradenj tudi v 
Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, če je spodnja ocenjena 
vrednost naročila naslednja: 
1. 5.000.000 posebnih pravic črpanja: 

za gradnjo, 
2. 5.000.000 EURO: 
- za gradnjo, ki se odda po prvem odstavku 87. člena tega 

zakona. 

(2) Naročnik mora objaviti takoj po sprejetju proračuna s 
predhodnim informativnim obvestilom predvidena naročila za 
oddajo gradenj, če vrednost gradenj presega 750.000 EURO. 

Oddaja naročila pri subvencionirani gradnji 
87. člen (90. člen) 

(1) Določila tega zakona se uporabljajo tudi za izvedbo tistih 
gradenj, za katera pridobi investitor subvencijo od neposrednega 
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ali posrednega uporabnika proračuna in znaša subvencija več 
kot 50 odstotkov. 

(2) Določila prvega odstavka se uporabljajo za naročila, ki so 
povezana z gradbenimi deli za bolnišnice, za objekte za šport, 
rekreacijo in proti čas, za šolske in univerzitetne zgradbe ter 
zgradbe, ki se uporabljajo za upravne namene ter za gradnje na 
področju nizkih gradenj, skladno s prilogo II. 

Oddaja naročila po postopku s pogajanji brez 
predhodne objave 
88. člen (91. člen) 

Poleg primerov, naštetih v prvem odstavku 20. člena tega zakona, 
sme naročnik oddati naročilo po postopku s pogajanji brez 
predhodne objave: 

1. za dodatne gradnje ali storitve, ki niso vključene v prvotno 
dodeljenem projektu ali v prvem javnem naročilu, ki pa so 
zaradi nepredvidljivih okoliščin postali potrebni za izvedbo 
naročila, pod pogojem, da se naročilu odda izvajalcu del ali 
storitev, ki izvaja prvotno naročilo: 
a) ko takšnih dodatnih del ali storitev ni mogoče tehnično ali 

ekonomsko ločiti od glavnega naročila, ne da bi to 
povzročilo nepremostljive ovire za naročnika ali 

b) ko so gradnje ali storitve, čeprav bi jih lahko naročnik 
oddal ločeno od izvedbe prvotnega naročila, nujno 
potrebne za nadaljnje faze izvedbe, pri tem pa celotna 
ocenjena vrednost ne sme presegati 25% zneska 
glavnega naročila. 

2. če gre za nove storitve ali gradnje, ki so ponovitev podobnih 
storitev ali gradenj in jih izvaja isti izvajalec, ki mu je oddal 
naročnik prejšnje naročilo, vendar pod pogojem, da take 
storitve ali gradnje ustrezajo osnovnemu projektu, za katerega 
je bilo oddano prvo naročilo po javnem razpisu. Naročnik 
mora že v prvi objavi razpisa navesti navedeno možnost. 
Naročnik lahko odda naročilo po tej točki le, če še niso pretekla 
tri leta od sklenitve prve pogodbe, 

Oddaja naročila po postopku s pogajanji po 
predhodni objavi 
89. člen (92. člen) 

Naročnik sme oddati javno naročilo po postopku s pogajanji po 
predhodni objavi v primerih iz 20. člena tega zakona in za naročilo, 
kjer je gradnja vključena ali opravljena izključno za potrebe razvoja, 
poskusa ali raziskave in ni namenjena poslovnim potrebam 
naročnika ali nadomestilu stroškov raziskave ali razvoja. 

Izpolnjevanje posebnih pogojev za oddajo naročila 
90. člen (95. člen) 

(1) Naročnik lahko v razpisni dokumentaciji navede, kateri pristojni 
organ daje ustrezna veljavna obvestila glede obveznosti, katerih 
izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu pri delu, 
zaposlovanju in delovnimi pogoji, veljavnimi v Republiki Sloveniji. 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka mora naročnik od ponudnikov 
ali kandidatov zahtevati, da pri sestavljanju svojih ponudb izrecno 
navedejo, da so upoštevali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o 
varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev. Naročnik mora 
na upoštevanje predpisov s strani ponudnika ali kandidata še 
posebej paziti, če nenormalno nizka ponudba izhaja iz 
neupoštevanja navedenih predpisov. 

Seznam usposobljenih izvajalcev gradenj 
91. člen (96. člen) 

(1 (Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije 
(v nadaljnjem besedilu: zbornica) na podlagi javnega poziva 
pripravita seznam zainteresiranih izvajalcev gradenj, pri čemer 
morata upoštevati določila tega zakona o izpolnjevanju pogojev, 
določenih v 1., 2., 3. in 5. točki drugega odstavka 41. člena tega 
zakona in določila predpisov, ki veljajo za graditev objektov v 
Republiki Sloveniji. Na seznam se lahko vpišejo, ob izpolnjevanju 
enakih pogojev, tudi izvajalci iz drugih držav, če ima o tem Republika 
Slovenija sklenjen poseben sporazum. 

(2) Izvajalec, ki je vpisan v uradnem seznamu, lahko za vsako 
naročilo, v katerem sodeluje, predloži potrdilo o vpisu v seznam. 
Potrdilo o vpisu velja eno leto in je uradna listina. 

(3) Ne glede na izdajo potrdila iz prejšnjega odstavka pa mora 
naročnik za vsako naročilo posebej zahtevati, da mu ponudnik ali 
kandidat predloži izjavo, da redno izpolnjuje minimalne zahteve iz 
kolektivne pogodbe ter da redno in pravočasno izpolnjuje svoje 
obveznosti do svojih podizvajalcev. 

(4) Za izpolnjevanje obveznosti izvajalca do podizvajalca lahko 
naročnik v razpisnih pogojih predpiše posebne pogoje. Sprejem 
teh pogojev mora ponudnik posebej potrditi, da bi bila njegova 
ponudba sprejemljiva. 

3.3. Naročanje storitev 

Opredelitev predmeta naročila storitve 
92. člen (99. člen) 

(1 (Predmet naročila storitev so storitve, navedene v prilogi I A in 
I B, ki sta sestavni del tega zakona: 
1. storitve, ki se neposredno subvencionirajo iz proračuna z 

več kot 50 odstotki, vendar pa naročnik ni neposredni 
uporabnik proračuna, ampak drug naročnik, 

2. storitve, navedene v seznamu storitev, v prilogi številka I B, 
3. storitve iz 8. točke v seznamu storitev, v prilogi številka I A, 
4. telekomunikacijske storitve iz 5. točke v prilogi številka I A. 

(2) Predmet naročila storitev so tudi storitve, navedene v seznamu 
storitev I A, razen storitev, opredeljenih v 2.,3. in 4. točki prejšnjega 
odstavka. 

Storitve, za katere se zakon ne uporablja 
93. člen (100. člen) 

Zakon se ne uporablja: 
- za storitve, ki so navedene v 2. členu tega zakona, 
- za nakup ali najem zemljišča, že zgrajenih stavb ali drugih 

nepremičnin ali pravic, ki so z njimi povezane; vendar pa je 
predmet naročila sklenitev pogodbe o finančni storitvi (kredit, 
posojilo) za najem ali nakup, ki se sklepa v kakršni koli obliki 
istočasno, pred ali po sklenitvi pogodbe o nakupu ali najemu, 

- za nakup, razvoj, produkcijo in koprodukcijo radijskega in 
televizijskega programa ali časa za oddajanje programa, 

- za storitve glasovne telefonije, teleksa, radiotelefonije, paginga 
in satelitskih storitev, 

- za arbitražo in pomiritev, 
- za finančne storitve v zvezi z izdajo, prodajo, nakup ali prenos 

vrednostnih papirjev ali drugih finančnih inštrumentov in storitve 
Banke Slovenije 

- za pogodbe o zaposlitvi, 
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- za storitve razvoja in raziskav, razen v primerih, ko korist od 
raziskave uporabi izključno naročnik za svoje potrebe in pod 
pogojem, da to storitev naročnik v celoti plača. 

Določitev spodnje vrednosti za storitve 
94. člen (101. člen) 

Naročnik mora objaviti javno naročilo za storitve v Uradnem glasilu 
Evropskih skupnosti, če je spodnja ocenjena vrednost naročila 
naslednja: 

1.200 000 EURO: 
- po 1. točki prvega odstavka 92. člena tega zakona, 
- po 2. točki prvega odstavka 92. člena tega zakona, 

po 3. točki prvega odstavka 92. člena tega zakona, 
po 4. točki prvega odstavka 92. člena tega zakona. 

2. 130.000 posebnih pravic črpanja: 
storitve, navedene v dodatku I A, razen storitev po 3. točki 
prvega odstavka 92. člena tega zakona, 
storitve, ki jih naročajo neposredni uporabniki proračuna in 
lokalne skupnosti. 

3. 200.000 posebnih pravic črpanja: 
za vsa naročila, razen za naročila, navedena v drugi alinei 2. 
točke tega člena. 

Oddaja naročila z natečajem 
95. člen (102. člen) 

(1) Postopek urbanistično arhitektonskega natečaja mora naročnik 
izvesti pri naročilih storitev na področju prostorskega in 
urbanističnega načrtovanja, arhitekture in krajinske arhitekture, 
gradbeništva ter oblikovanja in obsega lahko tudi nadaljnjo izdelavo 
tistih sestavnih delov projektne dokumentacije, za katere se z 
natečajem išče idejna zasnova. 

(2) Za pripravo razpisne dokumentacije za izvedbo postopka po 
prejšnjem odstavku mora naročnik upoštevati predpise o graditvi 
objektov in urejanju prostora. 

Oddaja naročila po postopku s pogajanji brez 
predhodne objave 
96. člen (103. člen) 

Poleg primerov, naštetih v prvem odstavku 20. člena tega zakona, 
sme naročnik oddati naročilo po postopku s pogajanji brez 
predhodne objave: 

1. za dodatne gradnje ali storitve, ki niso vključene v prvotno 
dodeljenem projektu ali v prvem javnem naročilu, ki pa so 
zaradi nepredvidljivih okoliščin postale potrebne za izvedbo 
naročila, pod pogojem, da se naročilu odda izvajalcu del ali 
storitev, ki izvaja prvotno naročilo: 
a) ko takšnih dodatnih storitev ni mogoče tehnično ali 

ekonomsko ločiti od glavnega naročila, ne da bi to 
povzročilo nepremostljive ovire za naročnika ali 

b) ko so storitve čeprav bi jih lahko naročnik oddal ločeno 
od izvedbe prvotnega naročila, nujno potrebna za nadaljnje 
faze izvedbe, pri tem pa celotna ocenjena vrednost ne 
sme presegati 25% zneska glavnega naročila. 

2. če gre za nove storitve, ki so ponovitev podobnih storitev in 
jih izvaja isti izvajalec, ki mu je oddal naročnik prejšnje naročilo, 
vendar pod pogojem, da take storitve ustrezajo osnovnemu 
projektu, za katerega je bilo oddano prvo naročilo po javnem 
razpisu. Naročnik mora že v prvi objavi razpisa navesti 
navedeno možnost. Naročnik lahko odda naročilo po tej točki 
le, če še niso pretekla tri leta od sklenitve prve pogodbe, 

3. ko se določeno naročilo oddaja na podlagi natečaja načrtov 
in ga je treba dodeliti enemu kandidatu ali enemu od več 
uspešnih kandidatov. Če je več kandidatov, mora naročnik 
povabiti na pogajanja vse uspešne kandidate. 

Oddaja naročila po postopku s pogajanji po predhodni 
objavi 

97. člen (104. člen) 

Naročnik sme oddati javno naročilo po postopku s pogajanji po 
predhodni objavi v primeru, skladno z 20. členom tega zakona in 
če je narava storitev, še zlasti intelektualnih storitev in storitev, ki 
sodijo v 6. kategorijo storitev iz priloge I A, takšna, da ni mogoče 
specificirati naročila s tako natančnostjo, da bi se lahko naročilo 
dodelilo z izbiro najugodnejše ponudbe po odprtem postopku ali 
omejenem postopku. 

Natečaj kot sestavni del druge storitve 
98. člen (105. člen) 

(1) Predmet naročila po tem zakonu so natečaji načrtov, ki so 
sestavni del postopka za oddajo naročila za storitev, navedenih 
v: 

2., 3. in 4. točki prvega odstavka 92. člena tega zakona, 
seznamu storitev, priloga I A, razen storitev, ki se oddajajo po 
prvi alinei tega odstavka ter storitev iz 12. točke te priloge. 

(2) Glede objav naročil storitev po tem členu tega zakona se 
uporabljajo vrednosti-, navedene v 90. členu tega zakona. 

Natečaj kot samostojna storitev 
99. člen (106. člen) 

(1) Predmet naročila po tem zakonu so tudi samostojni natečaji 
načrtov s podelitvijo nagrade in plačil udeležencem, v naslednjih 
primerih: 
- 2., 3. in 4. točki prvega odstavka 92. člena tega zakona, 
- po seznamu storitev, priloga I A, razen storitev, ki se oddajajo po 

prvi alinei tega odstavka ter storitev iz 12. točke te priloge. 

(2) Glede objav naročil storitev po tem členu se uporabljajo 
vrednosti, navedene v 90. členu tega zakona. 

Uporaba skupnih določb za posebne vrste storitev 
100. člen (107. člen) 

Naročila, katerih predmet so storitve, navedene v prilogi I A in I B, 
mora naročnik oddati skladno z določili, ki opredeljujejo način 
izbire postopka oddaje naročila, splošna pravila na tehničnem 
področju, določbe o oglaševanju, določila o priznavanju 
sposobnosti in pogoje za sodelovanje, naročilo storitev, če je 
vrednost storitve iz priloge I A večja od vrednosti storitve iz priloge 
I B. Če je vrednost storitve iz priloge IA nižja od vrednosti storitve 
iz priloge I B, mora oddati naročnik naročilo skladno s splošnimi 
pravili na tehničnem področju in 101. členom tega zakona. 

Obvestilo o oddaji storitve 
101. člen (108. člen) 

(1) Če naročnik dodeli storitev, mora obvestilo o oddaji poslati v 
objavo Uradnemu listu Republike Slovenije in Uradnemu glasilu 
Evropskih skupnosti, če presega vrednosti, navedene v 94. členu 
t^ga zakona. 
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(2) Ne glede na splošna določila o objavi, mora biti obvestilo o 
oddaji naročila za storitev objavljeno na naslednji način: 
1. v primeru objave naročila za storitve iz priloge I A, skladno z 

določili 31. do 36. člena tega zakona, 45. do 47. člena tega 
zakona in 64. do 71. člena tega zakona, s tem, da mora biti 
obvestilo odposlano v objavo najkasneje 48 dni po sklenitvi 
pogodbe 

2. v primeril natečaja načrtov, skladno z določili 64. do 71. člena 
tega zakona, s tem, da mora biti obvestilo odposlano v objavo 
najkasneje 48 dni po zaključku natečaja 

3.4. Oddaja naročila na vodnem, energetskem, 
telekomunikacijskem in transportnem področju 

Predmet naročila 
102. člen (109. člen) 

Javna naročila na vodnem, energetskem, transportnem in 
telekomunikacijskem področju obsegajo naslednje dejavnosti: 
1. oskrbovanje ali delovanje stalnih omrežij, ki so namenjene 
zagotavljanju javnih storitev v zvezi s proizvodnjo, transportom 
ali distribucijo 
- pitne vode, 
- elektrike, 
- plina in toplote 
ali dobava pitne vode, elektrike, plina ali toplote do takšnih omrežij. 
2. izraba geografskega območja za namen: 
- iskanja ali črpanja nafte in plina ter iskanja ali izkopavanja 
premoga ali drugih trdih goriv, 
- izgradnje, obratovanja in oskrbovanja letališča, morskega ali 
rečnega pristanišča ali drugih terminalnih objektov za prevoznike 
v zračnem, pomorskem ali rečnem transportu. 
3. delovanje omrežij, ki zagotavljajo javne storitve na področju 
železniškega transporta, avtomatiziranih sistemov, avtobusa in 
telegrafije. Pri transportnih storitvah se šteje, da omrežje obstaja, 
kadar se storitev zagotavlja v skladu s pogoji delovanja, kot so 
na primer oskrbovanje cest, razpoložljivost ali pogostost storitve 
in so ti pogoji določeni v posebnih predpisih, ki jih je sprejel pristojni 
organ. 
4. oskrbovanje ali delovanje javnih telekomunikacijskih omrežij ali 
zagotavljanje ene ali več javnih telekomunikacijskih storitev, razen 
za naročila, ki jih naročniki, ki opravljajo navedeno dejavnost, 
dodelijo za nakupe, ki so namenjeni izključno temu, da se 
usposobijo za zagotavljanje ene ali več telekomunikacijskih storitev 
in če lahko druge organizacije prosto ponujajo enake storitve na 
istem geografskem območju in pod bistveno enakimi pogoji. 

Oddaja naročila, če je podeljena posebna ali izključna 
pravica 

103. člen (110. člen) 

(1) Država ali lokalna skupnost lahko podeli s posebnim zakonom, 
uredbo ali drugim aktom posebne ali izključne pravice za 
opravljanje dejavnosti, navedene v 102. členu tega zakona. 
Prejemnik posebne ali izključne pravice mora pri nabavi blaga, 
storitev in gradbenih del ravnati kot naročnik po tem zakonu. 
Posebne ali izključne pravice naročnik podeljuje skladno s 
predpisi, ki urejajo dejavnosti iz 102. člena tega zakona. 

(2) Posebna ali izključna pravica po tem zakonu pomeni, da lahko 
prejemnik teh pravic za izgradnjo omrežij ali naprav, določenih v 
102. členu tega zakona, izkoristi postopek razlastitve ali da lahko 
postavi opremo za omrežje na javno pot, pod njo ali nad njo. 

(3) Šteje se, da ima prejemnik posebne in izključne pravice tudi v 
primeru iz 1. točke 96. člena tega zakona, ko dobavlja pitno vodo, 
elektriko, plin ali toploto omrežju, ki ga upravlja druga oseba. 

Zagotovitev enakih pogojev 
104. člen (111. člen) 

Zagotavljanje storitev javnega avtobusnega prevoza po tem 
zakonu ne šteje za dejavnost, ki je opredeljena v 3. točki 102. 
člena tega zakona, če lahko drugi izvajalci prosto opravljajo iste 
storitve na istem območju pod enakimi pogoji. 

Določitev izjem 
105. člen (112. člen) 

Dobava pitne vode, elektrike, plina in toplote omrežjem, ki 
zagotavljajo javno storitev, ki jo opravlja oseba, ki ni naročnik po 
tem zakonu, se ne šteje za dejavnost, opredeljeno v 102. členu 
tega zakona v naslednjih primerih: 

a) v primeru vode in elektrike: 
- če oseba, ki ni naročnik po tem zakonu, črpa pitno vodo ali 
proizvaja elektriko, ker je njuna poraba potrebna za izvrševanje 
dejavnosti, ki niso opredeljene v 102. členu tega zakona, 

- če je dobava javnim omrežjem odvisna samo od lastne porabe 
koncesionarja in ne presega 30% celotne proizvodnje pitne vode 
ali električne energije koncesionarja glede na povprečje prejšnjih 
treh letih, vključno s tekočim letom; 

b) v primeru plina in toplote: 
- če je proizvodnja plina ali toplote s strani koncesionarja neizogibna 
posledica izvrševanja dejavnosti, ki ni navedena v 102. členu 
tega zakona, 

- če je dobava javnim omrežjem namenjena le gospodarski izrabi 
takšne proizvodnje in ne znaša več kot 20% prihodka organizacije 
glede na povprečje v prejšnjih letih, vključno s tekočim letom. 

Dodatna naročila 
106. člen (113. člen) 

Predmet naročila na vodnem, energetskem, transportnem in 
telekomunikacijskem področju so tudi naslednja naročila: 

1. ki so povezana s projekti vodnega inženirstva, irigacijo ali 
izsuševanjem zemljišč, če količina vode, namenjene za dobavo 
pitne vode, pomeni več kot 20% celotne količine vode, ki se jo 
zagotavlja s tem projektom ali irigacijo ali izsuševalnimi napravami, 

2. ki so v zvezi z ravnanjem z odpadnimi vodami ali njihovim 
čiščenjem. 

Oddaja naročila pridruženemu ali mešanemu podjetju 
107. člen (114. člen) 

Če naročnik odda javno naročilo vodnem, energetskem, 
transportnem in telekomunikacijskem področju, pridruženemu ali 
mešanemu podjetju, skladno s 6. točko 108. člena tega zakona, 
mora dostaviti Evropski komisiji na njeno zahtevo naslednje 
podatke: 
1. ime podjetja, 
2. vrsto in vrednost naročila storitve, 
3. dokaze, za katere Evropska komisija meni, da so potrebni, da 
je razmerje med podjetjem, ki mu je bilo naročilo dodeljeno, in 
naročnikom v skladu z zahtevami, opredeljenimi v tem zakonu. 
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Naročila, za katera se ta zakon ne uporablja 
108. člen (115. člen) 

Poleg naročil, ki niso predmet tega zakona po 2. členu tega zakona, 
se ta zakon na področju javnih naročil na vodnem, energetskem, 
transportnem in telekomunikacijskem področju ne uporablja za 
naslednja naročila: 

1. ki jih naročnik, pristojen za oskrbovanje ali delovanje javnih 
telekomunikacijskih omrežij ali zagotavljanje javnih 
telekomunikacijskih storitev dodeli za nakup, namenjen 
izključno temu, da se usposobi za zagotavljanje ene ali več 
telekomunikacijskih storitev in kadar lahko druga organizacija 
prosto ponuja enake storitve na istem geografskem območju 
in po bistveno enakih pogojih, 

2. ki jih naročnik dodeli za nakup vode, 
3. ki jih naročnik dodeli za dobave elektrike ali goriva za 

proizvodnjo energije, 
4. javni natečaj za načrte, ki jih naročnik dodeli ali organizira v 

drug namene, kot je opredeljen v 102. členu tega zakona, 
5. za opravljanje dejavnosti iz 102. člena tega zakona v drugi 

državi, ki ni članica Evropske skupnosti, pod pogojem, da ne 
vključuje fizične uporabe omrežja ali geografskega območja 
v državah Evropskih skupnosti, 

6. storitve, ki jih naročnik dodeli mešanemu podjetju, ki ga je 
ustanovilo več naročnikov zaradi izvrševanja določene 
dejavnosti na področju: 
a) oskrbovanja ali delovanja stalnih omrežij, ki so namenjene 

zagotavljanju javnih storitev v zvezi s proizvodnjo, 
prenosom ali razdelitvijo pitne vode, elektrike, plina in 
toplote ali dobave pitne vode, elektrike, plina ali toplote do 
takšnih omrežij, 

b) izrabi geografskega območja za oskrbovanje letališč, 
morskih pristanišč ali drugih terminalov za prevoze v 
zračnem ali pomorskem prevozu, 

c) delovanja omrežij, ki zagotavljajo javne storitve na 
področju železniškega prevoza, avtomatiziranih sistemov, 
avtobusa in telegrafije. Šteje se, da prevozna omrežje 
obstaja, če se storitev zagotavlja v skladu s pogoji 
delovanja, kot so oskrbovanje cest, razpoložljivost ali 
pogostost storitve in jih je predpisal organ, pristojen za 
promet, 

č) oskrbovanja ali delovanja javnih telekomunikacijskih 
omrežij ali zagotavljanju telekomunikacijskih storitev. 

7. storitve, ki jo naročnik dodeli pridruženemu podjetju. Pri oddaji 
je treba upoštevati pogoj, da je pridruženo podjetje ali mešana 
družba dosegla najmanj 80% povprečnega prihodka od 
storitev v Republiki Sloveniji v zadnjih treh letih pri izvajanju 
navedenih storitev za družbe, katerim je pridružena. 

Izjeme, ki jih določajo drugi predpisi 
109. člen (117. člen) 

(1) Določila tega poglavja ne veljajo za naročila, ki so dodeljena 
tretjim osebam za preprodajo in najem, če naročnik nima izključne 
ali posebne pravice za preprodajo ali najem predmeta takšnih 
naročil in ga lahko druge gospodarske družbe prosto prodajajo 
ali najamejo pod enakimi pogoji. 

(2) Naročnik mora opozoriti vlado, le- ta pa Evropsko komisijo na 
njeno zahtevo na vse kategorije proizvodov ali dejavnosti, za 
katere meni, da so izključene na podlagi prvega odstavka tega 
člena. 

Določitev spodnje vrednosti naročila 
110. člen (118. člen) 

Naročnik mora objaviti javno naročilo za blago, gradnje in storitve 
na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem 
področju v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, če je spodnja 
ocenjena vrednost naročila naslednja: 

1. če naročnik opravlja dejavnost na področju telekomunikacij 
a) 600.000 EURO za naročanje blaga ali storitev, 
b) 5.000.000 EURO za naročilo gradnje; 

2. če naročnik opravlja dejavnost na področju črpanja, prenosa 
ali distribucije pitne vode, električne energije, oskrbe letališč, 
mestnega avtobusa, trolejbusa, tramvaja, podzemne železnice, 
oskrbe morskih ali drugih terminalov: 
a) 400.000 posebnih pravic črpanja za naročanje blaga ali 

storitev, navedenih v seznamu I A, razen storitev, ki so 
navedene v 3. in 4. točki prvega odstavka 92. člena tega 
zakona, 

b) 400 000 EURO za naročilo storitve, ki ni opredeljena v 2.a 
točki prvega odstavka tega člena, 

c) 5.000.000 posebnih pravic črpanja za naročilo gradenj. 

3. če naročnik opravlja dejavnost prenosa in distribucije plina ali 
toplote, ki se ukvarja s pridobivanjem in predelavo nafte, plina ali 
trdih goriv in železniških storitev: 
a) 400 000 EURO za naročilo blaga ali storitve, 
b) 5.000.000 EURO za naročilo gradnje. 

Določitev spodnje vrednosti za javni natečaj 
111. člen (119.člen) 

Naročnik mora objaviti javno naročilo za oddajo natečajev po tem 
členu, ki so organizirani kot del postopka, ki vodi k oddaji naročila 
za storitev na vodnem, energetskem, transportnem in 
telekomunikacijskem področju v Uradnem glasilu Evropskih 
skupnosti, če je spodnja ocenjena vrednost naročila naslednja: 

1. 600.000 EURO, če je naročnik opravlja dejavnost na področju 
telekomunikacij, 

2. če naročnik opravlja dejavnost na področju črpanja, prenosa 
ali distribucije pitne vode, električne energije, oskrbe letališč, 
prevozov mestnega avtobusa, trolejbusa, tramvaja ali 
podzemne železnice, oskrbe morskih ali drugih terminalov: 
a. 400.000 posebnih pravic črpanja za naročanje blaga ali 

storitev, navedenih v seznamu I A, razen storitev, ki so 
navedene v 3. in 4. točki prvega odstavka 92. člena tega 
zakona, 

b. 400 000 EURO za naročilo storitve, ki ni opredeljena v 
2.a točki prvega odstavka tega člena, 

3. 400.000 EURO za naročilo blaga ali storitve, če naročnik 
opravlja dejavnost prenosa in distribucije plina ali toplote, ki 
se ukvarja s pridobivanjem in predelavo nafte, plina ali trdih 
goriv in železniških storitev. 

Prepoved omejitve sodelovanja 
112. člen (120. člen) 

(1) Pravice do sodelovanja k natečaju načrtov ne me biti omejena 
na ozemlje ali del ozemlja države, ali na dejstvo, da je udeleženec 
natečaja pravna ali fizična oseba. 
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(2) Če so natečaji načrtov omejeni le na ožje število sodelujočih, 
mora naročnik določiti jasna in nediskriminacijska merila izbire. 
Število sodelujočih povabljenih kandidatov mora zadostovati za 
zagotovitev dejanske konkurence, najmanj pet in največ dvajset. 

(3) Žirija, ki ocenjuje prispele predloge, mora biti sestavljena 
izključno iz fizičnih oseb, ki so neodvisne od sodelujočih na 
natečaju. Če je podana posebna zahteva, da udeleženci natečaja 
izpolnjujejo določeno strokovno kvalifikacijo, mora najmanj 
polovica članov žirije imeti isto ali enakovredno strokovno 
kvalifikacijo. 

(4) Žirija mora biti pri svojih odločitvah in mnenjih avtonomna. 
Odločitve mora sprejeti na podlagi anonimno predloženih 
projektov in le na podlagi meril, ki so bila navedena v objavi natečaja 
in v razpisni dokumentaciji, skladno s 50. členom tega zakona. 

Predhodni razpis 
113. člen (121. člen) 

Naročnik mora v primeru naročil na vodnem, energetskem, 
transportnem in telekomunikacijskem področju, skladno s tretjim 
odstavkom 66. člena tega zakona, vsaj enkrat letno s predhodnim 
razpisom objaviti: 

1. v primeru naročil za gradnje: bistvene značilnosti gradenj, ki 
jih naročnik namerava oddati in je ocenjena vrednost 
naslednja: 
a) 5.000.000 EURO, če naročnik opravlja dejavnost na 

področju telekomunikacij, 
b) 400 000 EURO za naročilo storitve, ki ni opredeljena v 

2.a točki 112. člena tega zakona, če naročnik opravlja 
dejavnost na področju črpanja, prenosa ali distribucije 
pitne vode, električne energije, oskrbe letališč, mestnega 
avtobusa, trolejbusa, tramvaja ali podzemne železnice, 
oskrbe morskih ali drugih terminalov, 

c) 5.000.000 EURO, če naročnik opravlja dejavnost prenosa 
in distribucije plina ali toplote, ki se ukvarja s pridobivanjem 
in predelavo nafte ali plina in železniških storitev. 

2. v primeru naročil za storitve: ocenjeno celotno vrednost 
naročila za storitve v vsaki kategoriji storitev iz priloge I A, ki 
jih naročnik namerava oddati v naslednjih dvanajstih mesecih 
in je takšna ocenjena skupna vrednost najmanj 750.000 
EURO. 

Ažuriranje meril in pogojev 
114. člen (122. člen) 

Ko naročnik sprejme odločitev, da bo opravil izbiro po 
kvalifikacijskem postopku ali če ažurira merila in pogoje, mora 
postaviti take pogoje, ki ne diskriminirajo določenih dobaviteljev 
ali izvajalcev ali zahtevati preizkusov in dokazov, ki se ujemajo z 
objektivnimi dejstvi in dokazi, ki so že na voljo. 

Potrdila o skladnosti 
115. člen (123. člen) 

(1) Naročnik sme zahtevati od kandidatov, da predložijo certifikate, 
ki jih izdajajo neodvisni organi, pristojni za potrjevanje ustreznosti 
dobavitelja in izvajalca z določenimi standardi zagotavljanja 
kakovosti. Certifikati se morajo nanašati na sisteme za 
zagotavljanje kakovosti, ki temeljijo na ustrezni EN 29 000 seriji 
evropskih standardov, ki jih morajo potrditi organi, ki so v skladu 
s EN 45 000 serijo evropskih standardov. 

(2) Naročnik mora priznati enakovredne certifikate organov, 
ustanovljenih v drugih državah, če tako določa mednarodna 

pogodba, ki jo je sklenila Republika Slovenija. Naročnik mora 
sprejeti tudi druge dokaze o enakovrednih ukrepih za zagotavljanje 
kakovosti od ponudnikov storitev, ki nimajo dostopa do tovrstnih 
certifikatov ali nimajo možnosti, da bi jih pridobili v ustreznem 
času. 

Oddaja skupne ponudbe 
116. člen (124. člen) 

(1) Dobavitelji in izvajalci lahko oddajo skupno ponudbo ali se 
pogajajo kot skupina, skladno z 46. členom tega zakona. 

(2)Če naročnik v objavi zahteva, da je lahko ponudnik ali kandidat 
samo fizična ali samo pravna oseba, ne more zavrniti ponudnika 
ali kandidata, ki opravlja svojo dejavnost skladno s predpisi države, 
v kateri ima sedež in sme na podlagi predpisov svoje države 
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila. 

Uporaba drugih meril in pogojev 
117. člen (125. člen) 

(1) Ne glede na določila 47., 48. In 49. člena tega zakona lahko 
naročnik uporabi druga merila za ocenjevanje ponudb, če so ta 
merila določena v drugih veljavnih predpisih, in ki dajejo določeno 
prednost ponudnikom ali kandidatom, če tak način oddaje naročila 
ni v nasprotju s sklenjenimi mednarodnimi sporazumi Republike 
Slovenije. Uporaba drugih meril mora biti objavljena v objavi razpisa 
in v razpisni dokumentaciji. 

(2)Če je namen oddaje naročila za blago ali za gradnje odpraviti 
regionalne razlike ali odpiranje novih delovnih mest na manj razvitih 
območjih, tak način oddaje naročila določenim ponudnikom ne 
sme biti v nasprotju s sklenjenimi mednarodnimi sporazumi 
Republike Slovenije. Vlada sme določiti strateške interese za 
določanje drugih meril in pogojev. 

Upoštevanje vzajemnosti 
118. člen (126. člen) 

(1) Če ponudniki ponudijo izdelke, ki izvirajo iz držav, s katerimi 
Republika Slovenija nima sklenjenega sporazuma, ki bi zagotavljal 
njenim ponudnikom enakopraven nastop na trgu države, iz katere 
izvira blago, se lahko taka ponudba zavrne, če delež izdelkov, ki 
izvirajo iz teh držav, presega 50% skupne vrednosti izdelkov iz 
ponudbe. 

(2) Poreklo blaga se ugotavlja skladno z veljavnimi predpisi. Pri 
tem velja, da se programska oprema, ki se uporablja v opremi 
telekomunikacijskega omrežja, šteje kot izdelek. 

(3) Naročnik mora posebej skrbno preveriti seznam držav, iz 
katerih izvirajoče blago lahko zavrne na podlagi prvega odstavka 
tega člena. 

(4) Proizvajalci s sedežem v Republiki Sloveniji morajo nemudoma 
obvestiti ministrstvo, pristojno za finance in ministrstvo, pristojno 
za mednarodno gospodarsko sodelovanje, če so naročniki iz 
drugih držav pri oddaji javnega naročila: 
1. onemogočili dejanski dostop na tržišče na način, kot ga 

Republika Slovenija omogoča ponudnikom iz te države, 
2. obravnavali slovenskega ponudnika drugače kot domače 

ponudnike ali jim ne dajejo enakih možnosti konkuriranja kot 
domačim ponudnikom, 

3. ponudnike iz drugih držav obravnavajo ugodneje kot 
ponudnike iz Republike Slovenije. 
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(5) Ministrstvi iz prejšnjega odstavka o prejetem obvestilu 
pripravita obvestilo za vlado, ki mora po diplomatski poti poskusiti 
odpraviti tako stanje. 

Omejitev naročil za storitve 
119. člen (127. člen) 

(1) Na predlog ministrstva, pristojnega za mednarodno 
gospodarsko sodelovanje, lahko vlada odloči, da se začasno 
ustavi ali omeji dodeljevanje naročil storitev: 
1. ponudnikom, ki imajo sedež v državi, s katero Republika 

Slovenija nima sklenjena sporazuma o enakopravnem 
obravnavanju domačih in tujih ponudnikov, 

2. ponudnikom, ki so pridruženi ponudnikom, navedenih v prejšnji 
alinei in imajo sedež v državi, s katero ima Republika Slovenija 
sklenjen sporazum o enakopravnem obravnavanju domačih 
in tujih ponudnikov, vendar pa tak ponudnik nima nobene 
neposredne in dejanske povezave z gospodarstvom 
Republike Slovenije, 

3. ponudnikom, ki predložijo ponudbe, katerih predmet so storitve 
iz države, s katero Republika Slovenija nima sporazuma o 
enakopravnem obravnavanju domačih in tujih ponudnikov. 

(2) Odločitev iz prejšnjega odstavka sme trajati le za določen 
čas, ki mora biti opredeljen. 

(3) Vlada mora svojo odločitev nemudoma sporočiti Evropski 
komisiji. 

Prednostna oddaja naročila 
120. člen (128. člen) 

(1) Če je na podlagi uporabljenih meril iz 47., 48 in 49. člena tega 
zakona enakovrednih več ponudb, mora naročnik dati prednost 
ponudbam, ki jih ni mogoče zavrniti na podlagi 119. člena tega 
zakona. Cene v teh ponudbah je treba obravnavati kot 
enakovredne, če razlika v ceni ne presega 3%. 

(2) Ponudba ne more imeti prednosti, navedene v prejšnjem 
odstavku, če bi moral naročnik z njenim sprejemom nabaviti 
material, ki bi se po tehničnih lastnostih razlikoval od obstoječega, 
kar bi povzročilo neskladnost ali tehnične težave pri delovanju in 
vzdrževanju ali bi povzročilo naročniku nesorazmerne dodatne 
stroške. 

Arhiviranje dokumentacije 
121. člen (129. člen) 

(1) Naročniki morajo pri oddaji naročil na vodnem, energetskem 
transportnem in telekomunikacijskem področju zagotoviti in hraniti 
dokumentacijo, ki se nanaša na: 
1. kvalifikacijo in izbiro ponudnika ter oddajo naročila, 
2. razloge, zaradi katerih naročnik ni uporabil evropskih 

standardnih tehničnih specifikacij, 
3. uporabo postopka brez predhodne objave, določenega v 109. 

členu tega zakona, 
4. če ni uporabil določil tega zakona, ki se nanašajo na oddajo 

naročil storitev, uporabo tehničnih specifikacij in standardov 
in izbiro postopka oddaje. 

(2) Navedeno dokumentacijo mora naročnik hraniti najmanj štiri 
leta od dneva sklenitve pogodbe. Podatke mora sporočiti pristojnim 
organom na njihovo zahtevo. 

(3) Naročniki, ki opravljajo dejavnost na področju črpanja, prenosa 
in razdelitve pitne vode, električne energije, avtobusnih in drugih 
mestnih cestnih in železniških prevozov, letaliških in luških 
dejavnosti ter terminalov, morajo obvestiti o zahtevanih podatkih 
ponudnike. Obvestila so ustna, pisna pa le na posebno zahtevo. 

(4) Naročniki, navedeni v prejšnjem odstavku, morajo primerno 
obvestiti takoj naslednji dan, ko prejmejo pisno zahtevo od 
izločenega kandidata o razlogih, zaradi katerih je bil zavrnjena 
njegova ponudba in o prednostih, ki jih je imela ponudba, ki je bila 
sprejeta kot tudi o imenu ponudnika, ki je naročilo prejel. 

3.5:. Oddaja naročila male vrednosti 

Določitev naročila male vrednosti 
122. člen (130. člen) 

(1) Postopek za oddajo naročila male vrednosti je postopek oddaje 
javnega naročila, katerega ocenjena vrednost je nižja od vrednosti, 
določene v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. 

(2) Vlada mora vsaki dve leti ob pripravi predloga zakon o 
izvrševanju proračuna Republike Slovenije določiti vrednost, ko 
mora naročnik opraviti postopek po tem zakonu. 

Priprava notranjega predpisa 
123. člen (131. člen) 

(1) Naročnik mora za oddajo naročila male vrednosti s svojim 
notranjim predpisom urediti postopek oddaje, upoštevajoč določbe 
tega zakona. 

(2) V svojem notranjem predpisu mora naročnik zlasti določiti: 
1. način izvedbe naročila glede na ocenjeno vrednost, tehnično 

in tehnološko zahtevnost ter finančne posledice naročila, 
2. opredeliti način priprave razpisne dokumentacije, 
3. določitev pristojnih oseb za zbiranje ponudb po telefonu, 

telefaksu in podobno in zlasti način preverjanje ponujene cene, 
4. način dokumentiranja ponudb in hranjenje dokumentacije, 
5. način izvedbe sklenjene pogodbe in nadzora nad izvedbo 

pogodb, sklenjenih na podlagi določb tega poglavja, zlasti v 
garancijski dobi, 

6. način uporabe naročilnic in drugih vnaprej pripravljenih tipskih 
dokumentov v teh postopkih, pri čemer mora naročnik 
predpisati višino zneska, ko se lahko vnaprej pripravljeni 
dokument uporabi za vsako oddano naročilo. 

(3) Naročnik mora posebej določiti način dokazovanja 
izpolnjevanja minimalnih pogojev za ponudnike, skladno z določili 
tega zakona. 

Vodenje evidence o sklenjenih pogodbah 
124. člen (132. člen) 

Naročnik mora posebej voditi evidenco o sklenjenih pogodbah v 
postopkih za oddajo naročil male vrednosti glede na to, ali gre za 
oddajo naročila za blago, gradnje ali storitve ali za oddajo naročila 
na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem 
področju. 
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4. STATISTIKA 

4.1. Vodenje statistike o javnih naročilih 

Rok za sporočanje podatkov 
125. člen (133. člen) 

(1)Naročniki morajo zbirati in voditi določene podatke o oddanih 
javnih naročilih skladno s tem zakonom, pri čemer se morajo 
podatki voditi ločeno za oddajo naročil za blago, gradnje ali storitve 
in za oddajo naročil na vodenem, energetskem, transportnem in 
telekomunikacijskem področju. 

(2) Naročnik mora predložiti Uradu za javna naročila najkasneje 
do 30. aprila poročilo o pogodbah, sklenjenih v prejšnjem letu. 

(3)Urad za javna naročila pripravi skupno poročilo in ga najkasneje 
do 30. julija predloži vladi. 

Vrste podatkov 
126. člen (134. člen) 

Poročilo o oddanih javnih naročilih mora obsegati naslednje 
podatke: 

(1)Če je naročnik neposredni proračunski uporabnik: 
1. ocenjeno celotno vrednost sklenjenih pogodb, 
2. število in vrednost sklenjenih pogodb in navedbo vrste 

postopka, po katerem je bilo naročilo oddano, vrsto blaga, 
gradnje ali storitve, naziv pogodbene stranke in sedež 
pogodbene stranke. Če je bilo naročilo oddano po postopku s 
pogajanji, je treba navesti podlago iz 19. člena tega zakona, 
število in vrednost pogodb, ki so jih sklenili pogodbeniki s 
sedežem v Republiki Sloveniji ali iz drugih držav, 

(2) Naročniki, ki niso neposredni proračunski uporabniki, navedejo 
le podatke iz druge alinee prejšnjega odstavka. 

(3) Naročnik mora sporočiti podatke posebej za sklenjene 
pogodbe nad vrednostjo iz 123. člena tega zakona in vrednostmi, 
po katerih je treba razpis objaviti v Uradnem glasilu Evropskih 
skupnosti. 

(4) Pri oddaji naročila po 2. in 4. točki prvega odstavka 92. člena 
tega zakona ni treba voditi statistike, če vrednost naročila ne 
presega 200.000 EURO. 

(5) Minister, pristojen za finance, lahko določi, da se sporočajo 
tudi drugi podatki. Minister, pristojen za finance, pripravi enotne 
obrazce za sporočanje podatkov. 

Urad za javna naročila 
127. člen 

(1 )Urad za javna naročila je Služba Vlade Republike Slovenije, ki 
skrbi za takšen razvoj sistema javnega naročanja, ki zagotavlja 
gospodarnost, učinkovitost in preglednost porabe javnih sredstev 
za javna naročila ter vzpodbuja konkurenčnost in enakopravnost 
ponudnikov v postopkih javnega naročanja. 

(2) Urad za javna naročila opravlja naslednje naloge: 
1. sodeluje pri pripravljanju predpisov s področja javnih naročil, 
2. svetuje naročnikom in ponudnikom o vprašanjih s področja 

javnih naročil, 
3. vzpodbuja in organizira izobraževanje kadrov na področju 

javnih naročil, 

4. sodeluje s tujini institucijami in strokovnjaki na področju javnih 
naročil, 

5. skrbi za izdajanje in dostopnost strokovne literature, 
6. pripravlja vzorčne razpisne dokumentacije za tipične vrste 

javnih naročil, 
7. skrbi za dostopnost informacij o javnem naročanju v drugih 

državah, 
8. skrbi za sistemsko zbiranje osnovnih statističnih podatkov 

pri naročnikih in vodi zbirke pomembnejših podatkov s 
področja javnega naročanja, 

9. pripravlja in sodeluje pri oblikovanju strokovnih meril za oceno 
posameznih vrst stroškov pri uporabnikih javnih sredstev, 

10. pripravlja enotne podlage za vzpostavitve evidenc dobaviteljev 
in njihovi boniteti na osnovi podatkov o prevzetih in izvedenih 
naročilih, 

11. enkrat letno predloži vladi v obravnavo analizo stanja javnega 
naročanja v preteklem letu s predlogi za izboljšanje 
učinkovitosti naročanja, 

12. spremlja razpise javnih naročil in skrbi za področje oddajanja 
koncesij, 

13. sodeluje z drugimi državnimi organi in organi lokalnih skupnosti, 
14. opravlja nadzorstvo nad izvajanjem odločb tega zakona in na 

njegovi podlagi izdanih predpisov, 
15. obvešča Državno revizijsko komisijo o kršitvah naročnikov 

pri izvajanju predpisov javnih naročil. 

(3)Urad za javna naročila opravlja od ustanovitve dalje naloge, ki 
jih po zakonu o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list 
RS, št. 78/99) opravlja ministrstvo, pristojno za finance. 

(4) Urad za javna naročila opravlja naloge, določene s tem 
zakonom, v sodelovanju z ministrstvi in vladnimi službami, organi 
za nadzor nad javnimi financami ter strokovnimi in znanstvenimi 
ustanovami oziroma strokovnjaki za posamezna področja. 

(5) Urad za javna naročila vodi direktor urada, ki ga imenuje in 
razrešuje vlada na predlog generalnega sekretarja vlade. Direktor 
Urada za javna naročila je odgovoren za delo urada generalnemu 
sekretarju vlade. Direktor Urada ima namestnika, ki ga stalno ali 
občasno nadomešča v njegovih posameznih pravicah in 
dolžnostih. Namestnika direktorja imenuje Vlada na predlog 
direktorja Urada za javna naročila. 

(6) Vlada sprejme odlok o ustanovitvi Urada za javna naročila 
najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona. 

5. NIČNOST POGODB 

128. člen (135. člen) 

Nične so pogodbe: 
ki so sklenjene v nasprotju s postopki oddaje in ravnanji, ki so 
predpisani v tem zakonu, s katerimi je naročnik razdelil 
vrednost naročila na manjše dele, da bi se izognil oddaji naročila 
po tem zakonu, 
če so sklenjene zaradi pobota terjatev in obveznosti brez 
izvedenega postopka za oddajo javnega razpisa, 
če odda naročilo po drugih pogojih, ki jih določa ta zakon ali 
sklepa pogodbe s ponudnikom, ki ni izbran kot najugodnejši, 
če naročnik odda izvedbo naročila ali pooblasti za izvedbo 
naročila tretjo osebo ali osebo, ki ni naročnik po tem zakonu, 
da bi se na ta način izognil uporabi tega zakona, 
če so sklenjene spremembe in dopolnitve k osnovni pogodbi 
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v nasprotju s 83. členom tega zakona, 88. členom tega zakona, 
in 96. členom tega zakona, 
ki so sklenjene v nasprotju z odločitvijo organa, pristojnega 
za revizijo postopkov javnih naročil, 
ki so sklenjene brez predhodno izvedenega postopka oddaje 
javnega naročila, pa bi ga naročnik po določbah tega zakona 
moral izvesti. 

6. KAZENSKE DOLOČBE 

Prekrški 
129. člen (136. člen) 

(1 )Z denarno kaznijo do 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
naročnik, naveden v b), c), č) in d) 1. točke 3. člena tega zakona 
ali koncesionar: 
1. če odda naročilo brez javnega razpisa, razen v primerih, ko 

zakon to dopušča, ali ga odda po postopku, ki ga zakon ne 
določa (2. člen, 18. do 20. člen, 83. člen, 84. člen, 88., 89. člen, 
95. do 97. člen in 109. člen), 

2. če začne postopek oddaje, preden so izpolnjeni za to 
predvideni pogoji (15. in 16. člen), 

3. če predmet pogodbe, razpisne pogoje, tehnične specifikacije 
ali druge elemente razpisa prilagodi konkretnemu ponudniku, 
ali odda naročilo ponudniku, ki je sodeloval pri pripravi razpisne 
dokumentacije ali njenega dela (5. člen in 31. do 53. člen), 

4. če odda naročilo domačemu ponudniku kljub sklenjenemu 
mednarodnemu sporazumu o enakopravni obravnavi 
domačih in tujih ponudnikov (7. člen), 

5. če objavi določene podatke o vsebini razpisa pred njegovo 
objavo (5. in 64. člen), 

6. če ne varuje podatkov, navedenih v ponudbeni dokumentaciji, 
skladno s stopnjo zaupnosti (8. do 10. člen in 78. člen), 

7. če ne vodi in hrani dokumentacije o javnem naročilu (11. 
člen), 

8. če ne posreduje razpisne dokumentacije vsem, ki so jo 
zahtevali, skladno z objavo (24. in 25. člen), 

9. če ne upošteva rokov za objavo in predložitev ponudb (54. 
do 63. člen), 

10. če ne objavi naročila ali izida oddaje naročila v Uradnem 
glasilu Evropskih skupnosti,ali objavi naročilo v drugih 
sredstvih obveščanja preden je odposlal objavo v Uradnem 
glasilu Evropskih skupnosti, ko naročilo presega zneske, ki 
zahtevajo tako objavo, ali ne objavi najmanj tistih podatkov, ki 
jih mora objaviti skladno s predpisi (64. člen), 

11. če pri sestavi razpisne dokumentacije ne upošteva veljavnih 
tehničnih normativov, standardov in drugih tehničnih predpisov 
(31. do 40. člen), 

12. če določi pogoje za sodelovanje in merila v nasprotju z tem 
zakonom ali spremeni pogoje in merila po objavi razpisa, ne 
da bi o tem obvestil ponudnike (25. člen in 41. do 53. člen), 

13. če ne izvrši sklepa Državne revizijske komisije za javna 
naročila. 

(2) Z denarno kaznijo do 300.000 SIT se kaznuje odgovorna 
oseba naročnika iz prejšnjega odstavka in odgovorna oseba 
naročnika iz 1a točke 3. člena tega zakona, če stori dejanje iz 
prvega odstavka tega člena. 

7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

130. člen (137. člen) 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o javnih 
naročilih (Uradni list RS, št.24/97, 78/99) in predpisi, izdani na 
njegovi podlagi. 

(2) Do izdaje podzakonskih aktov se uporabljajo, kolikor niso v 
nasprotju s tem zakonom: 

uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna 
naročila investicijskega značaja (Uradni list RS, št. 82/98, 86/ 
98, 43/99, 79/99), 
odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene 
dokumentacije (Uradni list RS št. 33/97, 63/97, 84/99), 
navodilo o vsebini objav za javna naročila v Uradnem listu 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 60/98), 
navodilo o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki 
zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega 
naročanja (Uradni list RS, št. 73/97, 84/99) 

(3) Postopki oddaje javnih naročil, za katere so bili javni razpisi 
objavljeni pred uveljavitvijo tega zakona, se izvedejo po dosedanjih 
predpisih. 

Oddaja koncesij za gradnje 
131. člen (97. člen, 98. člen) 

(1) Do uveljavitve posebnega zakona, ki bo urejal oddajanje 
koncesij, koncedent za oddajo koncesije za gradnjo smiselno 
uporablja določbe 64. do 70. člena tega zakona. V objavi mora biti 
posebej navedeno, da se objava nanaša na oddajo koncesije. 

(2) Za povezano družbo v postopku oddaje koncesij veljajo pravila 
2. točke prvega odstavka 3. člena tega zakona. Kandidaturi za 
koncesijo mora kandidat priložiti popolni seznam povezanih družb 
in drugih gospodarskih subjektov. Seznam je treba sproti ažurirati 
glede na tekoče spremembe. 

(3)Ne glede na določila predpisa, ki ureja oddajo koncesij, mora 
koncesionar uporabiti določila o objavi oddaje naročila skladno s 
64. do 70. členom tega zakona, če bo oddal delo tretji osebi. 

(4)Koncedent sme zahtevati od koncesionarja, da dodeli najmanj 
30 odstotkov koncesijskih del tretjim usposobljenim ponudnikom. 
V pogodbi mora biti odstotek natančno določen. V tem primeru 
koncedent izroči koncesionarju seznam kandidatov. Koncesionar 
sme tudi od kandidatov za dodelitev koncesije zahtevati, da v 
svoji ponudbi navedejo odstotek del, ki jih bodo dodelile tretjim 
strankam. 

(5)Gospodarske družbe in drugi možni ponudniki, ki so se združili, 
da bi dobili koncesijsko naročilo, ali druge družbe ali posamezniki, 
ki so se jim pridružili, ne štejejo kot tretje osebe. 

(6)Koncedent mora za oddajo naročila za oddajo koncesije določiti 
rok za sprejem kandidatur za koncesijo, ki mora biti daljši od 52 
dni od dneva, ko je uradnemu listu odposlal obvestilo za oddajo 
koncesije. 
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(7)Pri naročilih za dela, ki jih odda koncesionar, ki ni naročnik po 
tem zakonu, mora biti rok za sprejem ponudb daljši od 37 dni od 
datuma, koje bilo obvestilo odposlano Uradnemu listu RS, rok za 
prejem ponudb pa ne sme biti krajši od 40 dni od datuma, ko je bila 
objava ali povabilo na razpis odposlano. 

(8)Določbe tega zakona o skrajšanju rokov za oddajo ponudb se 
za oddajo koncesij naročila ne uporabljajo. 

(9)Določbe tega člena se uporabljajo do uveljavitve zakona, ki bo 
urejal koncesije. 

132. člen (138. člen) 

(1) Vlada in minister, pristojen za finance, izdata podzakonske 
predpise iz 23., 42., 54., 64., 73, in 127. člena tega zakona 
najkasneje v tridesetih dneh po uveljavitvi tega zakona. 

(2) Naročnik mora sprejeti predpis iz 124. člena tega zakona 
najkasneje v dveh mesecih od dneva uveljavitve tega zakona. 
Dokler naročnik ne sprejme predpisa iz 124. člena tega zakona, 
mora oddajati naročila malih vrednosti skladno z določili tega 
zakona, ne glede na ocenjeno vrednost. Ministrstva, lokalne 
skupnosti in drugi naročniki, ki pokrivajo druge manjše naročnike, 
lahko pripravijo za te naročnike enotni predpis za oddajo naročila 
male vrednosti. Proračunski inšpektor, nadzorni svet občine, 
nadzorni svet javnega podjetja, javnega sklada ali javnega zavoda 
lahko naloži naročniku, ki ga nadzoruje, da, ne glede na določbo 
124. člena tega zakona, odda javno naročilo v skladu s tem 
zakonom, če oceni, da se z oddajanjem javnih naročil male 
vrednosti ne dosega gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi. 

(3)Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije 
pripravita seznam zainteresiranih izvajalcev gradenj na podlagi 

91. člena tega zakona najkasneje v enem letu od uveljavitve tega 
zakona. 

133. člen 

Vlada Republike Slovenije sprejme odlok o ustanovitvi Urada za 
javna naročila iz 127. člena tega zakona najkasneje v enem letu 
od uveljavitve tega zakona. 

134. člen (139. člen) 

(1) Določbe tega zakona, ki obvezujejo naročnika, Republiko 
Slovenijo ali njene organe, da sporočajo določene podatke 
pristojnim organom Evropskih skupnosti in določila, ki se nanašajo 
na obveznost objavljanja v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti 
se začnejo uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k 
Evropski uniji. 

(2) Določilo 10. točke tretjega odstavka 23. člena, da mora biti tuja 
bančna garancija izdana preko korespondenčne banke, ki ima 
sedež v Republiki Sloveniji, preneha veljati z dnem, ko postane 
Republika Slovenija članica Evropske unije. 

(3) Določbe poglavja 2. 5. Splošna pravila na tehničnem področju 
javnega naročanja se uporabljajo postopoma, skladno s 
sprejemanjem tehničnih specifikacij, tehničnih normativov, 
certifikatov in standardov v Republiki Sloveniji. 

Uveljavitev zakona 
135. člen (140. člen) 

Ta zakon začne veljati šest mesecev po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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Priloge k zakonu o javnih naročilih 

Priloga I a- storitve: 

Št. kategorije Predmet 

1. storitve vzdrževanja in popravila 
2. storitve kopenskega transporta (razen storitev železniškega 

transporta, ki sodi v 18. kategorijo), vključno s storitvami 
oklepnih avtomobilov, kurirske storitve, razen prevoza pošte, 

3. letalske prevozne storitve za potnike in tovor, razen prevoza 
pošte, 

4. kopenski in zračni prevoz pošte (razen storitev železniškega 
transporta, ki sodi v 18. kategorijo), 

5. telekomunikacijske storitve, razen storitev glasovne telefonije, 
radiotelefonije, paginga in satelitskih storitev, 

6. finančne storitve 
(a) zavarovalniške storitve 
(b) bančne in investicijske storitve, razen naročil za finančne 
storitve v zvezi z izdajo, prodajo, nakupom ali prenosom 
vrednostnih papirjev ali drugih finančnih instrumentov in storitev 
Banke Slovenije, 

7. računalniške storitve in sorodne opreme 
8. storitve za raziskave in razvoj, razen naročil za storitve na 

področju raziskav in razvoja, od katerih za lastno uporabo pri 
vodenju svojih zadev nima izključnih koristi le naročnik, pod 
pogojem, da naročnik ponujeno storitev v celoti plača. 

9. računovodske, revizorske in knjigovodske storitve, 
10. storitve na področju raziskav, trga in javnega mnenja, 

11. storitve svetovanja pri vodenju, razen arbitražnih in poravnalnih 
storitev in sorodne storitve 

12. arhitekturne storitve; inženiring storitve; storitve 
urbanističnega planiranja in krajinske arhitekturne storitve, 
storitve tehničnega testiranja in analiz 

13. oglaševalske storitve 
14. storitve čiščenja stavb in storitve upravljanja z nepremičninami 
15. založniške in tiskarske storitve na honorarni ali pogodbeni 

osnovi 
16. storitve odstranjevanja odplak in odpadkov, storitve 

sanitarnega urejanja in podobno 

Priloga I b- storitve: 

Št. kategorije Predmet 

17. hotelske in restavracijske storitve 
18. storitve železniškega prevoza 
19. prevozne storitve po vodi 
20. podporne in pomožne prevozne storitve 
21. pravne storitve 
22. storitve na področju kadrovanja 
23. preiskovalne in varovalne storitve, razen storitev varovanja 

z oklepnimi avtomobili 
24. izobraževalne storitve in storitve poklicnega izobraževanja 
25. zdravstvene in socialne storitve 
26. storitve na področju rekreacije, kulture in športa 
27. druge storitve 
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Priloga II- gradbena dela 

Razredi Skupine Podskupine in 
točke 

Opis 

50 
500 

501 

502 

503 

504 

500.1 
500.2 

501.1 
501.2 
501.3 
501.4 
501.5 

501.6 
501.7 

502.1 
502.2 
502.3 
502.4 
502.5 
502.6 

502.7 

503.1 
503.2 
503.3 

503.4 
503.5 
503.6 

504.1 
504.2 
504.3 

504.4 
504.5 
504.6 

STAVBE IN NIZKE GRADNJE 
Splošna dela na področju stavb in nizkih gradenj (brez posebnih specifikacij in rušenje 
Splošna dela na področju stavb in nizkih gradenj (brez posebnih specifikacij) 
Rušenje 
Gradnia objektov in delov objektov 
Splošna gradbena dela 
Postavljanje ostrešij in krovska dela 
Gradnja dimnikov, peči in kaminov 
Zaščita proti vodi in vlagi 
Obnova in vzdrževanje zunanjih sten (ponovno zapolnjevanje stikov med opekami z 
malto, čiščenje itd.) 
Postavitev in odstranitev gradbenih odrov 
Druge specializirane dejavnosti povezane z gradbenimi deli (vključno s tesarstvom) 
Nizke gradnje: gradnia cest, mostov, železnice itd. 
Splošna dela na področju nizkih gradenj 
Zemeljska dela 
Gradnja mostov, tunelov in jaškov; vrtanje 
Hidrogradnja in urejanje voda (reke, kanali, pristanišča, dotoki, ozki zalivi in jezovi) 
Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov 
Specializirana gradbena dela povezana z vodo (z namakanjem, izsuševanjem zemlje, 
vodno oskrbo, odstranjevanjem odpadnih voda, kanalizacijo, itd.) 
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok 
Inštalacije pri gradnjah 
Splošna industrijska dela 
Plinske in vodovodne instalacije ter instalacije sanitarne opreme 
Inštalacije grelnih in prezračevalnih naprav (centralno ogrevanje, klimatske naprave, 
ventilacija) 
Izolacijska dela 
Električna napeljava 
Inštalacija anten, strelovodov, telefonov itd. 
Zaključna gradbena dela 
Splošna zaključna gradbena dela 
Fasadarska in štukaterska dela 
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva in/ali instalaciji (vključno s polaganjem 
parketa) 
Soboslikarska, in steklarska dela ter polaganje stenskih oblog 
Oblaganje tal in sten 
Druga zaključna in dopolnilna gradbena dela (vgradnja kaminov itd.) 
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OBRAZLOŽITEV: 

» 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga zakona 
o javnih naročilih- druga obravnava na 18. seji dne 11.02.2000 
sprejel sklepa, da predlog zakona o javnih naročilih (ZJN-1) za 
tretjo obravnavo pripravi Vlada RS in da se tretja obravnava 
predloga tega zakona opravi v skladu z drugim odstavkom 194. 
člena Poslovnika Državnega zbora. 

Pri pripravi besedila zakona o javnih naročilih za tretjo obravnavo 
so bili upoštevani sprejeti amandmaji v drugi obravnavi in opravljeni 
redakcijski popravki členov, na katere je opozoril v svojem poročilu 
k drugi obravnavi Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve 
Državnega zbora. 

V drugi obravnavi so bili sprejeti amandmaji(v nadaljevanju je 
uporabljeno številčenje členov za tretjo obravnavo): k naslovu 
poglavja 1.1., k 1. , 3., 6., 7., 10., 13., 14., 17., 19., 20., 21., 22., 
23., 24., 26., 27., 29., 33., 34., k naslovu podpoglavja 2.5., 40., 

41., 42., 44., 47., 48., 4.9., 53., 55., 56., 64., 67., 70., 73., 74., 77., 
78., 85., 87., 88., 91., 95., 96., 98., 99., 101., 103., 105., 125., 
128., 129. in 132. člen. 

Poleg tega so bili z amandmaji sprejeti novi členi (številčenje iz 
druge obravnave, v oklepaju številčenje za tretjo obravnavo): 18. 
a (18.), 134. a (127.), 137. a (131.) in 138. a člen(133.). 

V drugi obravnavi so bili črtani členi (številčenje druge obravnave 
zakona): 15., 30., 45., 73., 93., 94., 97., 98. in 116. člen. 

Redakcijski popravki so bili opravljeni pri naslednjih členih 
(številčenje za tretjo obravnavo): 1., 2., 3., podpoglavje 1.4., 5., 
7., 8., 9., 12., 13., 16., 19., 23., 24., 25., 26., 30., 31., 34., 47., 41., 
44., 49., 50., 52., 54., 55., 63., 66., 68., 69., 76., 77., 81., 85., 92., 
94., 112., 113., 122., 123., 124., 125., 126. in 129. členu. Redakcijski 
popravki ne spreminjajo vsebine določil členov. 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE 

SLOVENIJE 

Amandma k 3. členu 
V prvem odstavku se 1.c) točka spremeni tako, da se glasi: 
c) druge pravne osebe, ki jih ustanovi neposredni ali posredni 
uporabnik proračuna, s posebnim namenom zadovoljevanja 
potreb v splošnem interesu in v katere lahko neposredni ali 
posredni uporabnik proračuna imenuje najmanj polovico članov 
uprave ali nadzornega odbora. 

2. točka, ki postane 1. d) točka prvega odstavka, se spremeni 
tako, da se glasi: 

"d) povezana družba, ki je samostojna pravna oseba in je bodisi 
upravljalsko ali kako drugače povezana z osebami, navedenimi 
v točkah 1 .a), b), c) in č) tako, da zaradi navedenih povezav 
skupno oblikujejo poslovno politiko in delujejo usklajeno z namenom 
doseganja skupnih poslovnih ciljev oziroma tako, da ima ena 
oseba možnost usmerjati drugo ali bistveno vplivati nanjo pri 
odločanju, financiranju in poslovanju oziroma tako, da poslovanje 
ene osebe oziroma njeni rezultati poslovanja lahko bistveno 
vplivajo na poslovanje oziroma rezultate poslovanja druge osebe. 

10. točka se spremeni tako, da se glasi: 
"10. "natečaj" oblika postopka, ki se uporabi v primeru naročila 
storitev za pridobitev načrta planiranja prostora, urbanističnih 
načrtov, načrtov na področju arhitekture, inženiringa ali informatike, 
pri tem pa načrt izbira v naprej določena žirija, ne glede na 
dodelitev nagrade za izbrani načrt." 

Za 10. točko se dodajo nove 11. do 22. točka, ki se glasijo: 

"11 ."neobičajno nizka cena" cena iz ponudbe, ki je tako nizka, da 
pri naročniku vzbuja dvom o možnosti izvedbe javnega 
naročila, 

12. "merilo" element za vrednotenje, primerjanje ali presojanje 
ponudb, 

13. "pogoj" element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na 
način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne 
narave. 

14. "kvalifikacijska zahteva" zahteva iz razpisne dokumentacije, 
ki je pomembna za izvedbo razpisanega javnega naročila in 
mora biti v ponudbi v celoti izpolnjena ter je pogoj za priznanje 
usposobljenosti ponudnika, 

15. "kvalifikacijski postopek" način izvedbe prve faze omejenega 
postopka, ki se uporablja za oddajo javnih naročil na vodnem, 
energetskem, telekomunikacijskem in transportnem področju, 

16. "prošnja za sodelovanje" vloga, ki jo lahko naslovi na naročnika 
vsaka zainteresirana oseba v kvalifikacijskem postopku, 

17. "ažuriranje meril in pogojev" uskladitev meril in pogojev, ki jih 
občasno opravi naročnik glede na tržne razmere, razvoj in 
druge okoliščine. Naročnik lahko ažurira merila in pogoje le v 
kvalifikacijskem postopku, 

18. "pravočasna ponudba" ponudba, ki je predložena naročniku 
do izteka roka, določenega v razpisni dokumentaciji, 

19. "pravilna ponudba" tista ponudba, ki je pravočasna in za 
katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in 
ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz 
razpisne dokumentacije, nepravilne ponudbe mora naročnik 
zavrniti, 

20. "primerna ponudba" tista ponudba, ki je pravočasna in za 
katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in 
ocenjevanja ugotovi, da ustreza .v celoti tehničnim 
specifikacijam, neprimerne ponudbe mora naročnik zavrniti, 

21. "sprejemljiva ponudba" tista ponudba, ki je pravočasna in za 
katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in 
ocenjevanja ugotovi, da ustreza v celoti merilom, pogojem in 
morebitnim kvalifikacijskim zahtevam, nesprejemljive ponudbe 
mora naročnik zavrniti, 

22. "popust na ponudbeno ceno" način oblikovanja ponudbene 
cene, ki ga lahko ponudnik ponudi le, ko se naročilo oddaja 
po sklopih in ga naročnik ne sme šteti za element dodatnih 
ugodnosti. 
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Obrazložitev: 
Zaradi sprejema zakona o javnih financah (Uradni list RS 79/99), 
ki opredeljuje posredne in neposredne uporabnike proračuna in 
definira javni sektor ter zaradi sprejema zakona o javnih skladih 
(Uradni list RS 22/2000) je določba te točka deloma absorbirana 
v b) točki, tako da so v tej točki ostale opredeljene le tiste pravne 
osebe, ki ne sodijo v definicijo b) točke ali 2. točke. 
Prenos 2. točke v 1. točko je smiseln, ker so v 1. točki definirani 
vsi naročniki po tem zakonu, sprememba besedila je redakcijske 
narave, ker spreminja le vrstni red besed. 
Besedilo 10. točke je enako besedilu, kot je bil pripravljeno za 
drugo branje in pomeni uskladitev besedila z določbo 1. člena 
direktive sveta št. 92/50/EEC z dne 18. junija 1992. 
V na novo dodanih točkah so opredeljeni pojmi, uporabljeni v 
nadaljnjih določbah tega zakona. 

Amandma k 7. členu 
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi: 

" Naročnik mora zagotoviti, da ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo 
krajevno, predmetno ali osebno diskriminacijo ponudnikov." 

Črta se šesti odstavek tega člena. 

Obrazložitev: 
Sprememba besedila drugega odstavka je redakcijske narave, 
ki pomeni izboljšanje besedila. 
Besedilo šestega odstavka je prestavljeno v 53. člen tega zakona. 

Amandma k 14. členu 
V drugem odstavku se črta zadnji stavek. 

Obrazložitev: 
Ta stavek je bil z amandmajem dodan v drugi obravnavi in se 
sklicuje na bivši 15. člen, ki je bil v drugi obravnavi z amandmajem 
črtan. Če bi stavek ostal, bi postalo besedilo nekonsistentno. 

Amandma k 17. členu 
V prvem odstavku se črta 4. točka. 

Obrazložitev: 
Direktive določajo za oddajo naročil le tri postopke: odprti 
postopek, omejeni postopek in postopek s pogajanji. Natečaj ni 
posebni postopek, ampak pomeni vsebino, ki velja za določeno 
vrsto storitev, ki se lahko odda po enem od prej navedenih 
postopkov. 

Amandma k 18. členu 
Na koncu stavka se pred piko doda tekst:določenimi v razpisni 
dokumentaciji". 

Obrazložitev: 
Amandmaje redakcijske narave. Gre za poudarek, da morajo biti 
vse naročnikove zahteve vnaprej znane in vsebovane v razpisni 
dokumentaciji. 

Amandma k 19. členu 
V prvem odstavku se beseda "le" nadomesti z besedilom "vse 
tiste". • 

V drugem odstavku se v drugem stavku beseda "mora" nadomesti 
z "lahko" in beseda "pridobiti" z "zahteva" in v tretjem stavku 
beseda "treh" nadomesti s "sedmih". 

Doda se tretji odstavek, ki se glasi: 
(3) Prvo fazo omejenega postopka lahko uporabi naročnik tudi v 
primeru, če so predmet javnega naročila stalne nabave blaga, 
storitev ali gradenj, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more 

vnaprej določiti in jih je mogoče takoj kupiti ali opraviti ter se ne 
proizvajajo po posebnih zahtevah naročnika, oziroma za katere 
je vzpostavljen trg. Naročnik mora v prvi fazi razpisno 
dokumentacijo oblikovati tako, da je v drugi fazi za izbiro ponudbe 
edino merilo najnižja cena. 

Obrazložitev: 
Sprememba prvega odstavka natančneje določa, da naročnik v 
drugi fazi povabi k oddaji ponudb samo tiste ponudnike, ki jim je 
priznal usposobljenost. 
S spremembo drugega odstavka se obveza naročnika, da mora 
za izvedbo omejenega postopka predhodno.pridobiti mnenje 
Urada za javna naročila spremeni v možnost, da mnenje Urada 
lahko zahteva. Podaljšan pa je tudi rok, v katerem mu mora Urad 
odgovoriti. 
Novi tretji odstavek pomeni možnost, da lahko naročnik v posebej 
določenih primerih (npr. nabava letalskih vozovnic) po tem 
postopku določi usposobljene ponudnike, pri katerih bo naročal 
blago ali storitve glede na priznano usposobljenost. Dosedanja 
praksa je zaradi podnormiranosti primerljivega postopka po 
sedanjem zakonu o javnih naročilih pomenila številne kršitve pri 
izvajanju postopkov naročanja. 

Amandma k 20. členu 
1. točka prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
"1. če naročnik v odprtem ali omejenem postopku ne pridobi 
nobene ponudbe ali so ponudbe neprimerne in pod pogojem, da 
se prvotno določeni elementi razpisne dokumentacije bistveno 
ne spremenijo. " 

V prvem odstavku se na koncu besedila tretje točke vejica 
nadomesti s piko. V novi vrsti se doda besedilo, ki se glasi: 
" V primerih iz 2. in 3. točke mora naročnik predhodno pridobiti 
mnenje Urada za javna naročila. Urad mora izdati mnenje v sedmih 
dneh po prejemu vloge." 

Prvi stavek 1. točke drugega odstavka se spremeni tako, da se 
glasi: 
"če v odprtem ali omejenem postopku dobi nepravilne ali 
nesprejemljive ponudbe, pri čemer pa se vsebina razpisne 
dokumentacije ne sme bistveno spremeniti." 

V tretjem odstavku se na koncu pika nadomesti z vejico in doda 
besedilo: 
"in skrbno preveriti kakovost predmeta, ki je predmet javnega 
naročila. 

Obrazložitev: 
Postopek s pogajanji brez predhodne objave lahko naročnik 
uporabi le v izjemnih primerih - edini ponudnik ali nepredvidljiva 
dela. Zato, da se zagotovi izbiro tega postopka v ustreznih 
primerih, je potrebno, da k tej izbiri poda mnenje Urad za javna 
naročila. 
Sprememba drugega odstavka je redakcijske narave in pomeni 
boljše razumevanje določbe. 

Amandma k 21. členu * 
V prvem odstavku se doda novo 3. točko, ki se glasi : 
"3. vrednost javnega naročila kot jo naročnik ocenjuje in pričakuje 
v ponudbah." Dosedanje 3., 4. in 5. točka postanejo 4., 5. in 6. 
točka. 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
"Naročnik je dolžan zagotoviti strokovno oceno ponudb. Naročnik 
lahko istočasno s sklepom o začetku postopka imenuje strokovno 
komisijo za ocenitev ponudb. Število in sestavo članov komisije 
naročnik določi glede na predmet javnega naročila in vrsto 
postopka oddaje javnega naročila." 
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Obrazložitev: 
V sklepu o pričetku, ki je interni dokument naročnika, mora biti 
navedena tudi vrednost naročila kot eden od elementov 
opredelitve tega naročila, ki mora biti v času izdaje sklepa znan 
podatek, saj je vezan na sredstva ki bodo na razpolago za izvedbo 
tega naročila. 
Besedilo tretjega odstavka poudarja, da morajo biti ponudbe 
strokovno ocenjene. Bistvo določbe je namreč v tem, da mora 
naročnik v primeru oddaje katerega koli javnega naročila ne glede 
na njegovo vrednost zagotoviti strokovno oceno ponudb, kot 
podlago za izbiro najugodnejše ponudbe. Naročnik mora sam 
ugotoviti, ali je usposobljen, ali pa bo moral sebi v pomoč za 
pravilno izvedbo postopka imenovati ustrezno komisijo. Strokovna 
komisija ni formalna zahteva ampak vsebinska potreba naročnika. 

Amandma k 23. členu 
Prvi odstavek se spremenita tako, da se glasi: 
"(1) Naročnik mora pripraviti tako razpisno dokumentacijo, da bo 
ponudnik na njeni osnovi lahko pripravil pravilno ponudbo." 

Obrazložitev: 
Razpisna dokumentacija mora biti taka, da bo v postopku oddaje 
naročila naročnik dobil pravilne ponudbe, to je take, ki v celoti 
izpolnjujejo vse zahteve iz razpisne dokumentacije, da jih bo lahko 
med sabo primerjal in ugotovil najugodnejšo. 

Amandma k 24. členu 
V prvem stavku prvega odstavka se tekst "po odprtem postopku" 
črta. Drugi stavek prvega odstavka se nadomesti z besedilom, ki 
se glasi: "Naročnik sme zaračunati samo stroške razmnoževanja 
in pošiljanja razpisne dokumentacije." 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
"(3) Ponudnik ne more uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova 
nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije." 

Obrazložitev: 
V prvem odstavku je potrebno črtati del teksta, saj mora biti na 
dan objave javnega razpisa razpisna dokumentacija dana na 
vpogled vsem zainteresiranim tudi, ko se oddaja javno naročilo 
po omejenem postopku. Sprememba drugega stavka pomeni 
jasnejše besedilo, če naročnik zahteva, da ponudniki plačajo 
razpisno dokumentacijo. 
Tretji odstavek pomeni odpravo možnosti za naknadne podražitve, 
če ponudnik že v začetku oceni, da je razpisna dokumentacija 
nepopolna in tega ne uveljavlja v revizijskem zahtevku. 

Amandma k 41. členu 
Črta se peti odstavek. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave in pomeni uskladitev z 
amandmajem k 20. členu. 

Amandma za novi 43. a člen 
Za 43. členom se doda novi 43. a člen, ki se glasi: 

"Nadomestna izjava 
43. a člen 

Če v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež, državni organi ne 
izdajajo potrdil, zahtevanih v drugem odstavku 42. člena tega 
zakona ali pa taka potrdila ne zajemajo vseh primerov, navedenih 
v 1., 2. in 3. točki drugega odstavka 42. člena tega zakona, jih 
lahko nadomestijo z lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim 
organom države, kjer ima tak ponudnik svoj sedež ali pisno izjavo, 
dano pod kazensko in materialno odgovornostjo." 

Obrazložitev: 
Navedeni člen pomeni implementacijo tretjega odstavka 29. člena 
direktive sveta 92/50 EEC z dne 18. junija 1992, tretjega odstavka 
20. člena direktive sveta 36/93/EEC z dne 14. junija 1993 in tretjega 
odstavka 24. člena direktive sveta 37/93 EEC z dne 14. junija 
1993. 

Amandma k 48. členu 
V drugem odstavku se besedilo "mora objaviti obvestilo, da bo 
oddal naročilo po postopku s pogajanji" prestavi na konec 
odstavka, tako, da se celotni odstavek glasi: 

"(2) Če naročnik izbira izvajalca po postopku s pogajanji, ker ni 
prejel pravilnih ali sprejemljivih ponudb in v postopek ne vključi 
vseh ponudnikov iz neuspelega odprtega ali omejenega postopka, 
katerim je priznal sposobnost po 47. členu tega zakona, in ki so 
predložili, glede na zahteve v postopku javnega naročanja, pravilne 
ponudbe, mora objaviti obvestilo, da bo oddal naročilo po postopku 
s pogajanji." 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske nacave, ne posega v vsebino ampak 
gre za prerazporeditev besednih zvez. 

Amandma k 53. členu 
V drugem stavku prvega odstavka se za besedo "izroči" doda 
besedilo: "istočasno in neposredno". Zadnji stavek se spremeni 
tako, da se glasi: "Če zahtevek za revizijo ni bil vložen, se 
deponirana kopija vrne ponudniku takoj po poteku roka za vložitev 
zahtevka za revizijo." Za sedanjim zadnjim stavkom se doda 
besedilo: "Če ponudnik vloži zahtevek za revizijo, se deponirana 
kopija vrne ponudniku takoj po končanem revizijskem postopku." 

Dodata se novi prvi in tretji odstavek, ki se glasita: 
"(1) Naročnik sme zahtevati od ponudnikov pojasnila, da bi si 
pomagal pri pregledu, vrednotenju in primerjavi ponudb. Naročnik 
ne sme zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršne koli spremembe 
vsebine ponudbe, vključno s spremembo cene in takih sprememb, 
ki bi iz neustrezne ponudbe le-to naredila ustrezno. Izključno 
naročnik sme v soglasju s ponudnikom popraviti računske 
napake, kijih odkrije pri pregledu ponudb po zaključenem postopku 
odpiranja ponudb, lahko pa tako ponudbo zavrne." 
"(3) Naročnika lahko zahteva, da mu ponudnik predloži podatke 
o svojih poslovnih povezavah, če so te povezane s konkretnim 
javnim naročilom. 

Sedanji prvi odstavek postane tretji odstavek. 

Obrazložitev: 
Predlagani amandma ponovno vzpostavlja besedilo, ki je bilo v 
tem členu v drugi obravnavi. Člen brez tega besedila je nepopoln. 
Že sam naslov člena "Dodatna pojasnila in dopustni popravki" 
pove, v katerih primerih so dopustna pojasnila ponudnika k 
ponudbeni dokumentaciji in katera vrsta popravkov je dopustna. 
Določba pomeni implementacijo besedila, ki je v različnih členih 
vsebovano v vseh štirih direktivah. 
Sedanje besedilo člena postane drugi odstavek, v katerem se v 
drugem stavku pred besedilom "Državni revizijski komisiji", doda 
zaradi nedvoumnosti besedi "istočasno in neposredno". Novi tretji 
odstavek je povezan z amandmajem k 7. členu, s katerim je bil 
črtan šesti odstavek. 

Amandma k 67. členu 
V drugem odstavku se beseda "ponudniku" nadomesti z 
"naročniku". 
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Obrazložitev: 
V objavi javnega razpisa morajo biti navedeni podatki o naročniku 
in ne ponudniku. Z amandmajem se odpravlja očitna napaka. 

Amandma k 77. členu 
Črta se drugi odstavek. 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
Na podlagi poročila iz prvega odstavka tega člena mora naročnik 
nemudoma posredovati ponudnikom obvestilo o oddaji naročila. 

Obrazložitev: 
Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list 78/99) 
natančno določa, katere listine mora naročnik v primeru vložitve 
zahtevka za revizijo posredovati Državni revizijski komisiji. 
Amandma k tretjemu členu pomeni uskladitev z določbami zakona 
o reviziji postopkov javnega naročanja. 

Amandma k 78. členu 
Na koncu prvega odstavka se doda besedilo, ki se glasi: "Od 
dneva prejema obrazloženega obvestila o oddaji naročila teče 
rok za vložitev zahtevka za revizijo, skladno z zakonom, ki ureja 
revizijo postopkov javnega naročanja." 

Obrazložitev: 
Amandma pomeni uskladitev z določbami zakona o reviziji 
postopkov javnega naročanja. 

Amandma k 87. členu 
Na koncu prvega odstavka se črta pika in doda naslednje besedilo: 
"oziroma 25 odstotkov, če je ocenjena vrednost naročila večja od 
vrednosti, navedenih v prvem odstavku prejšnjega člena." 

Obrazložitev: 
Ker v nekaterih primerih posredni ali neposredni uporabnik 
proračuna prispeva k investicijam, ki jih izvaja investitor, ki ni 
naročnik po tem zakonu, je določba, da je tak investitor zavezan 
k istim postopkom kot naročnik, če je odstotek subvencije manjši. 
S tem se zagotavlja predvsem gospodarna poraba 
subvencioniranih rredstev. 

Amandma k 91. členu 
Na koncu prvega odstavka se doda besedilo, ki se glasi: 
"Če zbornica na kakršen koli način ugotovi, da na seznam vpisani 
izvajalec ne izpolnjuje več zahtevanih pogojev, ga mora najkasneje 
v osmih dneh od te ugotovitve pisno pozvati, da ponovno dokaže 
izpolnjevanje pogojev." 

Obrazložitev: 
V amandmaju Vlade RS k takratnemu 96. členu je bilo tudi navedeno 
besedilo in je bilo na matičnem odboru sprejeto. Vendar pa ga ni 
bilo več v pregledu amandmajev ob sprejemanju zakona. Amandma 
sedaj odpravlja nepopolnost besedila člena. Gre za implementacijo 
direktive sveta št. 93/37/EEC, z dne 14. junija 1993, ki določa 
način za vzpostavitev seznama, kakor tudi razloge za izbris s 
seznama. 

Amandma k 95. členu 
V naslovu člena se črta beseda "javnim". 

Člen se spremeni tako, da se glasi: 
(1 )Naročnik odda naročilo z natečajem v primerih oddaje naročila 
na področju prostorskega in urbanističnega načrtovanja, 
arhitekture, gradbeništva, oblikovanja in informatike in lahko 
obsega tudi nadaljnjo izdelavo tistih sestavnih delov projektne 
dokumentacije, za katere se z natečajem išče idejna zasnova. 
(2)Nacrt ali program, za katerega se podeli nagrada ali se odda 
brez podelitve nagrade, mora izbrati neodvisna žirija. V žiriji smejo 
sodelovati le fizične osebe, ki niso povezane z udeleženci natečaja. 

Če naročnik zahteva od udeležencev natečaja še dodatna 
strokovna znanja in izkušnje, mora imeti vsaj tretjina članov žirije 
najmanj enaka strokovna znanja in izkušnje. 
(3) Žirija mora biti samostojna pri sprejemanju svoje odločitve. 
Udeležba na natečaju mora biti anonimna. Odločitev žirije mora 
biti sprejeta izključno na podlagi meril iz 50. člena tega zakona. 

Obrazložitev: 
Amandma pomeni uskladitev besedila z g) točko 1. člena in s 
šestim odstavkom 13. člena direktive sveta št. 92/50/EEC z dne 
18. junija 1992. Besedilo, ki je bilo sprejeto v drugi obravnavi je 
uporabo natečaja skrčilo le na področje urbanistično 
arhitektonskega natečaja. 

Amandma k 98. členu 
Druga in tretja alinea prvega odstavka se spremenita tako, da se 
glasita: 

prilogi IB, 
- prilogi I A, razen storitev glasovne telefonije, radiotelefonije, 
paginga in satelitskih storitev iz 5. točke priloge IA. 

Obrazložitev: 
Priloga številka I A navaja storitve, ki so predmet naročanja. 
Direktive taksativno naštevajo, za katere storitve se uporablja 
natečaj če je sestavni del druge storitve. Amandma je delno 
redakcijske narave, ki poenostavlja besedilo člena glede na 
neposredno sklicevanje na priloge, za razliko od prejšnjega 
besedila, ki je napotil na uporabo prilog preko drugega člena. 
Vsebina je usklajena z direktivo sveta št. 92/50/EEC z dne 18. 
junija 1992. 

Amandma k 99. členu 
Druga in tretja alinea prvega odstavka se spremenita tako, da se 
glasita: 

prilogi IB, 
- prilogi I A, razen storitev glasovne telefonije, radiotelefonije, 
paginga in satelitskih storitev iz 5. točke priloge IA. 

Obrazložitev: 
Priloga številka I A navaja storitve, ki so predmet naročanja. 
Direktive taksativno naštevajo, za katere storitve se uporablja 
natečaj če je samostojno naročilo. Amandma je delno redakcijske 
narave, ki poenostavlja besedilo člena glede na neposredno 
sklicevanje na priloge, za razliko od prejšnjega besedila, ki je 
napotil na uporabo prilog preko drugega člena. Vsebina je usklajena 
z direktivo sveta št. 92/50/EEC z dne 18. junija 1992. 

Amandma za novi 108.a člen 
Doda se 108. a člen, ki se glasi: 

"Oddaja naročila brez predhodne objave 
116. člen (118. člen) 

Naročnik lahko odda naročilo brez predhodne objave javnega 
razpisa v naslednjih primerih: 
1. če na postopek s predhodnim javnim pozivom za predložitev 

ponudb ne dobi ponudb ali primernih ponudb pod pogojem, da 
se prvotni pogoji naročila bistveno ne spremenijo, 

2. če je cilj naročila samo raziskava, poskus, študija ali razvoj in 
ne zagotavljanje dobička ali nadomestilo stroškov raziskave 
in razvoja, in če oddaja takega naročila ne določa ali omejuje 
nadaljnje oddaje naročil, kjer je treba zagotoviti konkurenco 
med ponudniki. 

3 če lahko zaradi objektivnih razlogov ali iz razlogov, ki so 
povezani z varovanjem izključnih pravic, naročilo izpolni le 
določen dobavitelj, izvajalec del ali storitev, 

4. če nastopijo razlogi, ki jih naročnik ni mogel predvideti in jih ni 
mogoče pripisati ravnanju naročnika in, ki ne dopuščajo, da 
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se upoštevajo roki za izvedbo javnega razpisa, 
5 ko gre za naročilo blaga pri dodatnih nabavah prvotnega 

dobavitelja, ki so namenjena za delno nadomestilo izdelkov, 
materiala ali inštalacij ali kot povečanje obsega obstoječih 
izdelkov, materiala ali inštalacij in bi zamenjava dobavitelja ali 
izvajalca storitev prisilila naročnika, da nabavi material, ki ima 
drugačne tehnične lastnosti,, to pa bi povzročilo neskladnost 
ali nesorazmerne tehnične težave med obratovanjem in 
vzdrževanjem, 

6. za blago, ponujeno in kupljeno na blagovnih borzah, 
7. za dodatne gradnje ali storitve, ki niso vključene v prvotno 

dodeljenem projektu ali v prvem javnem naročilu, ki pa so 
zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne za izvedbo 
naročila, pod pogojem, da se naročilo odda izvajalcu gradenj 
ali storitev, ki izvaja prvotno naročilo: 
a) ko takšnih dodatnih gradenj ali storitev ni mogoče tehnično 

ali ekonomsko ločiti od glavnega naročila, ne da bi to 
povzročilo velike neprijetnosti za naročnika ali 

b) ko so gradnje ali storitve nujno potrebne za nadaljnje faze 
izvedbe, čeprav bi jih lahko naročnik oddal ločeno od 
izvedbe prvotnega naročila, 
pri tem pa celotna ocenjena vrednost ne sme presegati 
25% zneska glavnega naročila, 

8. če gre za nove storitve ali gradnje, ki so ponovitev podobnih 
storitev ali gradenj in jih izvaja isti izvajalec, ki mu je oddal 
naročnik prejšnje naročilo, vendar pod pogojem, da take 
storitve ali gradnje ustrezajo osnovnemu projektu, za katerega 
je bilo oddano prvo naročilo po javnem razpisu. Naročnik 
mora že v prvi objavi razpisa navesti navedeno možnost. 
Naročnik lahko odda naročilo po tej točki le, če še niso pretekla 
tri leta od sklenitve prve pogodbe. 

9. za nabave, ko se nabavlja blago zaradi ugodne priložnosti, ki 
traja zelo kratek čas in je cena bistveno nižja od tržne cene, 

10. za nakupe blaga pod posebno ugodnimi pogoji od dobavitelja, 
ki gre v dokončno likvidacijo ali od stečajnega upravitelja, če 
se s tem strinjajo ostali upniki, skladno s predpisi o prisilni 
poravnavi, stečaju in likvidaciji, 

11. če je naročilo storitve del nadaljnjega natečaja načrtov, ki je 
izveden skladno s tem zakonom in mora biti oddan enemu ali 
več dobitnikom tega natečaja. Naročnik mora v tem primeru 
povabiti vse sodelujoče na pogajanja." 

Obrazložitev: 
Besedila je bilo zajeto v 116. členu zakona v drugi obravnavi. 
Pomeni implementacijo 20. člena direktive sveta št. 93/38/EEC z 
dne 14. junija 1993 in izjemno možnost, po kateri sme naročnik, 
če se oddaja naročilo na vodnem energetskem, 
telekomunikacijskem ali transportnem področju, skleniti pogodbo 
brez predhodne objave. To se lahko zgodi le v taksativno naštetih 
primerih. K temu členu je predlagala Zveza invalidskih podjetij 
Slovenije amandma, po katerem bi se invalidskim podjetjem 
prednostno, brez predhodne objave, dodeljevala naročila. Tako 
določilo bi bilo v nasprotju s 65. členom Evropskega sporazuma 
in načelom enakopravnosti ponudnikov ter načelom konkurence: 
invalidska podjetja so deležna precejšnjih olajšav in ugodnosti ter 
bi bila v primeru drugih ponudnikov preferirana. Amandma Zveze 
invalidskih podjetij ni imel podpore v matičnem odboru DZ. Vendar 
pa je ob glasovanju bil črtan celotni člen in ne le predlagani 
amandma. 

Amandma k 127. členu 
Pred 127. členom se doda novo 4.a poglavje: "4.A URAD ZA 
JAVNA NAROČILA" 

V drugem odstavku se 2. točka spremeni tako, da se glasi: 
"2. svetuje naročnikom in ponudnikom ter koncedentom in 
koncesionarjem o vprašanjih s področja javnih naročil in s 
področja oddaje koncesij". 

V 3. točki se "organizira" nadomesti z "skrbi za", v 6., 9. in 10. 
točki se beseda "pripravlja" nadomesti z "skrbi za pripravo". 

2. Črta se šesti odstavek. 

Obrazložitev: 
Ob amandmaju za novi člen, ki opredeljuje Urad za javna naročila, 
in ki vsebinsko ne sodi v poglavje "4. STATISTIKA , 4.1. Vodenje 
statistike o javnih naročilih", ni bilo hkrati predlagano tudi posebno 
poglavje. 
Spremembe 3., 6., 9. in 10. točke pomenijo izboljšavo besedila. 
Glede na velik obseg dela bo moral Urad za javna naročila nekatere 
storitve izvesti delno ali v celoti s pomočjo zunanjih izvajalcev in 
bo le koordinator izvedbe naloge. 
Določba šestega odstavka sodi v prehodne določbe. Rok, v 
katerem je treba ustanoviti Urad za javna naročila, je določen v 
133. členu. 

Amandma k 129. členu 
V prvem odstavku se v napovednem stavku se za besedo 
"kaznijo" doda besedilo: "od 100.000 tolarjev", spremeni 4. točka 
in doda za 7. točko 7. a točka, za 12. točko 12. a točka, za 14. 
točko 14. a ter 14. b točka, ki se glasijo: 
"4. če ravna v nasprotju z načelom enakopravnosti (7. člen), 
7.ače ne posreduje Uradu za javna naročila podatkov o zavrnitvi 
ponudbe zaradi poskusa dajanja podkupnine (14. člen), 
12. a če ne posreduje podatkov o izvedenih postopkih o oddaji 
javnih naročil Uradu za javna naročila (126. člen). 
14. a če ne omogoči zainteresiranim ponudnikom, da vložijo 
zahtevek za revizijo (78. člen), 
14. b če ne omogoči revizijskemu izvedencu, da opravi delo v 
skladu z določbami zakona o reviziji postopkov javnega 
naročanja," 

Obrazložitev: 
Dopolnitev napovednega stavka pomeni uskladitev določbe z 
zakonom o prekrških. Spremenjena 4. točka se izrecno navezuje 
na 7. člen zakona, ki prepoveduje omejevanje po načelu državne, 
verske ali rasne pripadnosti ponudnikov. V dodatnih točkah 7.a in 
12. a gre za očitno napako pri pripravi besedila pregleda 
amandmajev za obravnavo zakona v drugi obravnavi. K temu 
členu je bil v drugi obravnavi predlagan amandma Vlade, ki je 
vseboval obe sedaj ponovno predlagani točki. Amandma Vlade je 
bil sprejet kot amandma matičnega odbora brez kakršnih koli 
sprememb. Pri novih 14. a točki gre za sankcioniranje opustitve 
obveščanja ponudnikov in pri 14. b točki za sankcijo, če naročnik 
ne omogoči dela revizijskemu izvedencu, skladno z zakonom o 
reviziji postopkov javnega naročanja. 

Amandma k 131. členu 
V naslovu člena se besedi "za gradnje" črtata. 
Prvi stavek prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: "Do 
uveljavitve posebnega zakona, ki bo urejal oddajanje koncesij in 
če drug zakon ne določa drugače, koncedent za oddajo koncesije 
smiselno uporablja določbe 64. do 70. člena tega zakona." 

V prvem stavku četrtega odstavka se za besedo "zahtevati" 
doda besedilo ", pri oddaji koncesij za gradnje,". 

Doda se nov deveti odstavek, ki se glasi: 
" v postopkih oddaje koncesij se za zagotavljanje pravnega 
varstva uporabljajo določbe zakona o reviziji postopkov javnega 
naročanja." 

Dosedanji deveti odstavek postane deseti odstavek. 

Obrazložitev: 
Zaradi neenotnega sistema izvajanja postopkov za oddajanje 
koncesij je smotrno, da se do sprejema sistemskega zakona, ki 
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bo urejal oddajo koncesij, uredi postopek oddaje v tem zakonu, 
hkrati pa seveda opredeli pravno varstvo v teh postopkih. 

Amandma k 133. členu 
Besedilo "v enem letu od" se nadomesti z "do". 

Obrazložitev: 
Ustanovitev Urada za javna naročila je navedena v Državnem 
programu za sprejem predpisov EU. Glede na to, da je organ z 
nalogami, ki so določene v tem zakonu, nujno potreben za dvig 

kakovosti izvajanja postopkov javnih naročil, je umestno enoletni 
rok skrajšati. 

Amandma k 134. členu 
Črta se drugi odstavek. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave, ker je bila v drugi obravnavi 
spremenjena 10. točka tretjega odstavka 23. člena. 

Zadeva: IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA O JAVNIH 
NAROČILIH, tretja obravnava 

1. Naslov predloga akta: 

Predlog Zakona o javnih naročilih, tretja obravnava 

2. Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma 
o pridružitvi" 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se 
nanašajo na predloženo gradivo: 
V/ll poglavje: Konkurenca in druge gospodarske določbe, 69. 
člen. 

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

Predlog zakona v celoti izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz 
sporazuma. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

ni 

3. Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prva ES, ki se nanašajo 
na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno 
usklajeno, neusklajeno): 
Predlog zakona je povzel naslednje direktive sveta: 
92/50/EEC- o usklajevanju postopkov pri dodelitvi javnih naročil 

za storitve 
93/36/EEC- o usklajevanju postopkov za dodelitev javnih naročil 

blaga 
93/37/EEC- o usklajevanju postopkov pri dodelitvi javnih naročil 

za gradbena dela 
93/38/EEC- o usklajevanju postopkov javnih naročil za 

organizacije v vodnem, energetskem, transportnem 
in telekomunikacijskem sektorju 

97/52/EEC- spremembe in dopolnitve direktiv sveta 52/50/EEC, 
93/36/EEC, 93/37/EEC, 

98/4/EEC- spremembe in dopolnitve direktive sveta 93/38/EEC. 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES: 
Predlog zakona je v celoti usklajen z ostalimi viri prava ES. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 
Ob drugi obravnavi zakona v Državnem zboru so bila črtana 
nekatera določila direktiv ali pa določila direktiv niso bila v celoti 
povzeta: k 3. členu (definicija natečaja), 17. člen (širitev postopkov 
oddaje z natečajem), 53. člen (črtanje možnosti za popravljanje 
računskih napak), širitev možnosti za uporabo natečaja (89. in 
99. člen), črtanje možnosti oddaje naročila po postopku s pogajanji, 
če se naročilo oddaja na vodnem, energetskem, transportnem in 
telekomunikacijskem področju (116. člen zakona v drugi 
obravnavi). 

Neskladnosti se odpravljajo z amandmaji Vlade RS k tretji 
obravnavi zakona. 

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zoorai 
navedenimi pravnimi viri ES (leto^ 

Tretja obravnava zakona (april 2000). 

5. Ali so zgoraj prevedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 

Obstajajo le delovni oz. nelektorirani prevodi direktiv 
92/50- o usklajevanju postopkov pri dodelitvi javnih naročil za 

storitve 
93/36- o usklajevanju postopkov za dodelitev javnih naročil 

blaga 
93/37- o usklajevanju postopkov pri dodelitvi javnih naročil za 

gradbena dela 
93/38- o usklajevanju postopkov javnih naročil za organizacije 

v vodnem, energetskem, transportnem in 
telekomunikacijskem sektorju 

Prevodi tudi nimajo pravne redakcije. 
Prevajanje direktiv je v teku. 
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6. Ali ie predlog akta preveden in v kateri iezik? 

Obstaja delovni prevod predloga zakona za prvo obravnavo v 
angleščini. Prevod bo opravljen po objavi zakona v Uradnem listu 
RS. 

7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (Phare. TAIEX. Komisija 
ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...) 

Predlog zakona za prvo obravnavo je bil pregledan s strani 
švedskih ekspertov svetovalne družbe SIPU, ki deluje preko 
programa Phare in DG XV Evropske komisije. Pri nadaljnjih verzijah 
zakona so bile upoštevane njihove pripombe in predlogi. 

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

Sprejem Zakona o javnih naročilih je vsebovan v Državnem 
programu, ki določa, da bi moral biti novi zakon o javnih naročilih 
sprejet do konca leta 1999. Ta rok ne bo mogel biti upoštevan. 

Stanko Štrajn, l.r. Mitja Gaspari, l.r. 
vodja pravne službe v M F minister 

Pripravil(-a): 
Blanka Primec, l.r. 
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Predlog zakona o 

VARNOSTI V ŽELEZNIŠKEM PROMETU 

(ZVZP) 

- EPA 683 - druga obravnava 

Številka: 340-03/94-7/4-1 
Ljubljana, 24.03.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 152. seji dne 23.3.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O VARNOSTI V ŽELEZNIŠKEM 
PROMETU, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 
12. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 14.4.1999 
in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

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

Vlada Republike Slovenije s predlogom zakona nadomešča 
gradivo, ki ga je poslala z dopisom št. 340-03/94-7/4 (Z2) dne 
4.6.1999. 

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: 

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

in zveze. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

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

(2) Pogoji za varen železniški promet, določeni s tem zakonom, 
se nanašajo na: 
1. železniško progo; 
2. križanja prog in cest; 
3. železniška vozila; 
4. prometna pravila; 
5. prometno signalizacijo; 
6. izvršilne železniške delavce; 
7. izredne dogodke v železniškem prometu; 
8. zaščito prog in železniških vozil. 

(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. 

2. člen 

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

1. železniški promet je tehnološki proces, v katerem se opravljajo 
prevozne storitve v železniškem prometu. Prevozne storitve v 
železniškem prometu so prevoz potnikov in/ali blaga v notranjem 
in mednarodnem železniškem prometu; 

2. upravljavec javne železniške infrastrukture (v nadaljnjem 
besedilu: upravljavec) je javno podjetje, ki je odgovorno za 
vzdrževanje in modernizacijo obstoječe javne železniške 
infrastrukture in vodenje prometa na njej; 

3. prevoznik je javno podjetje ali druga pravna oseba, katere 
pretežna dejavnost je opravljanje prevoznih storitev v železniškem 
prometu in ki zagotavlja vleko vlakov; 

4. javna železniška infrastruktura so objekti in naprave, potrebni 
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za nemoteno odvijanje javnega železniškega prometa, ter 
pripadajoča zemljišča, ki funkcionalno služijo njihovi namenski 
rabi; 

5. vodenje železniškega prometa na javni železniški infrastrukturi 
obsega predvsem: 

vodenje prometa vlakov, 
usklajevanje voznih redov prevoznikov, 
usklajevanje voznih redov s tujimi železniškimi upravami, 
pripravo predloga voznega reda in izvajanje potrjenega 
voznega reda, 
izvajanje tehnoloških procesov dela na prometnih mestih, 
nadzor nad izvajanjem prevoznih storitev v železniškem 
prometu skladno z izdanimi licencami in varnostnimi spričevali 
ter po dodeljenih vlakovnih poteh; 

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

7. industrijski tir je tir, ki ga ne upravlja upravljavec; 

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

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

10. vzdolžni nagib proge ali tira je razmerje med višinsko razliko 
dveh točk in njuno horizontalno razdaljo, izraženo v promilih; 

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

12. svetli profil proge je omejena, na tir pravokotna ravnina, v 
katero ne smejo segati deli objektov, progovnih oznak, signalov, 
materiala in drugih predmetov; 

13. profil vozila ali nakladalni profil je na tir omejena pravokotna 
ravnina, ki je z nobenim svojim delom ne sme presegati prazno ali 
naloženo železniško vozilo; 

14. progovni pas je prostor med osema skrajnih tirov proge, 
razširjen na vsako stran od osi skrajnih tirov za 6 metrov v 
naselju oziroma 8 metrov zunaj naselja, merjeno v zračni črti od 
osi skrajnih tirov proge; 

15. varovalni progovni pas je zemljiški pas na obeh straneh proge, 
širok 200 metrov, merjeno v zračni črti od osi skrajnih tirov proge; 

16. medtirna razdalja je razdalja med osmi sosednjih tirov; 

17. cepna kretnica je kretnica, ki omogoča prehod vlakov z ene 
na drugo progo ali s proge na industrijski tir; 

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

19. prometno mesto je tehnično opremljeno mesto na progi, ki 
razmejuje odjavne ali medpostajne prostorske odseke; 

20. 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; 

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

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

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

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); 

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 majhnih 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. lahke motorne drezine so vozila za prevoz materiala in 
delavcev, ki nimajo naprav za samodejno zaviranje; 

32. osna masa železniškega vozila je masa praznega ali 
naloženega vozila, deljena s številom osi vozila; 

33. 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; 

34. osna obremenitev je obremenitev proge, do katere lahko 
železniško vozilo obremenjuje progo s svojo osno maso; 

35. dolžinska obremenitev proge je obremenitev, do katere lahko 
železniško vozilo obremenjuje progo s svojo dolžinsko maso; 

36. vlak je po predpisih sestavljena in speta skupina železniških 
potniških in/ali tovornih vagorfbv 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; 

37. največja hitrost vlaka je hitrost, predpisana z voznim redom 
za vsak vlak; 

38. omejena hitrost je hitrost, s katero se sme voziti čez kretnična 
območja v odklon; 

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

40. budnik je varnostna naprava na vlečnem vozilu, namenjena 
za samodejno ustavitev vlaka ob nezmožnosti strojevodje za 
zanesljivo upravljanje vlečnega vozila; 
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41. avtostop naprave so naprave, ki samodejno ustavijo vlak za 
signalom, ki prepoveduje nadaljnjo vožnjo, oziroma nadzorujejo 
zmanjšanje hitrosti vlaka za signalom, ki signalizira, daje nadaljnja 
vožnja dovoljena z zmanjšano hitrostjo, ter pri prekoračitvi hitrosti 
samodejno ustavijo vlak; 

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

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

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

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

46. 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; 

47. 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. 

(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. 

II. POGOJI ZA VAREN ŽELEZNIŠKI 

PROMET 

1. Železniške proae 

3. člen 

(1) Proge so po pomenu za železniških promet, po povezovalni 
nalogi v prostoru in po njihovem gospodarskem pomenu glavne 
in regionalne. 

(2) Glede na največjo dovoljeno hitrost se proge delijo na proge 
za visoke hitrosti in na konvencionalne proge. 

(3)Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za 
promet (v nadaljnjem besedilu: minister), s predpisom kategorizira 
proge. 

4. člen 

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

5. člen 

(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, pravila stroke in 
pogoji, določeni z zakoni in z ratificiranimi mednarodnimi 
sporazumi, katerih sopodpisnica je Republika Slovenija. 

(2) Sestavni deli proge se smejo vgraditi v proge in vključiti v 
železniški promet le, če izpolnjujejo pogoje iz predpisov. 

(3) Minister izdaja tehnične predpise, s katerimi predpiše tehnične 
zahteve za proge in sestavne dele prog. S tehničnim predpisom 
se lahko določi, da je proga oziroma sestavni del proge skladna/ 
en z zahtevami tehničnega predpisa, če ustreza zahtevam 
neobveznih standardov, na katere se tehnični predpis sklicuje. S 
tehničnim predpisom se lahko določi obvezna uporaba tehničnih 
specifikacij za proge in sestavne dele prog. 

(4) Tehnična specifikacija za proge in sestavne dele proge je 
dokument,ki predpisuje tehnične zahteve, ki jih mora izpolnjevati 
proga oziroma sestavni del proge, kadar je to primerno, pa tudi 
postopke, s katerimi je mogoče ugotoviti, ali so dane zahteve 
izpolnjene. 

(5) Tehnične specifikacije za proge in sestavne dele proge izdaja 
minister, kot posebne publikacije. Pripravljajo jih strokovni odbori, 
ki jih imenuje minister. Način priprave tehničnih specifikacij za 
proge in sestavne dele proge predpiše minister z navodilom. 
Seznam izdanih tehničnih specifikacij se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, javnosti pa so dostopne na ministrstvu, 
pristojnem za promet. 

(6) Minister s predpisom določi, za katere sestavne dele prog 
mora dobavitelj: 

zagotoviti izvedbo postopkov ugotavljanja skladnosti s 
predpisanimi tehničnimi zahtevami; 
izdati oziroma zagotoviti izjavo o skladnosti, preskusno 
poročilo, certifikat ali drugo listino o skladnosti; 
izdelati in hraniti tehnično dokumentacijo v predpisanem 
obsegu, obliki in rokih; 
zagotoviti označitev s predpisanimi znaki skladnosti. 

(7) Za sestavne dele proge, za katere ni slovenskega 
nacionalnega standarda oziroma slovenskega tehničnega 
predpisa, ali če karakteristike teh sestavnih delov proge znatno 
odstopajo od slovenskih nacionalnih standardov oziroma 
slovenskih tehničnih predpisov, se za dajanje v uporabo lahko 
izda slovensko tehnično soglasje. 

(8) Slovensko tehnično soglasje je pozitivna tehnična ocena 
ustreznosti sestavnega dela proge za predvideno uporabo, ki 
temelji na izpolnjevanju bistvenih zahtev za sestavne dele proge, 
za katere se uporablja.Slovensko tehnično soglasje določenemu 
sestavnemu delu proge podeli organ za tehnična soglasja, s 
sedežem v Republiki Sloveniji, ki mu je dal ustrezno dovoljenje 
minister. Organ za tehnična soglasja izdaja tehnična soglasja v 
skladu s pogoji in zahtevami, ki jih predpiše minister za promet. 

6. člen 

(1) Gradbeni elementi proge morajo izpolnjevati te temeljne pogoje: 
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1. tirna širina mora znašati 1.435 mm, pri čemer ne sme biti 
manjša kot 1.430 mm in ne večja kot 1.470 mm; 

2. polmer loka na odprti progi mora znašati najmanj 300 m, na 
glavnem prevoznem tiru prometnih mest pa najmanj 500 m; 
zunanja tirnica je, odvisno od polmera loka in od največje 
dovoljene progovne hitrosti, lahko nadvišana, vendar ne več 
kot 150 mm; 

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

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

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 4,2 
m; 

7. glavne proge morajo biti usposobljene za osno obremenitev 
najmanj 22,5 t in dolžinsko obremenitev najmanj 8,0 t/m, 
regionalne proge pa za osno obremenitev najmanj 20,0 t in 
dolžinsko obremenitev najmanj 6,4 t/m. 

(2) Proge morajo izpolnjevati pogoje svetlega profila proge v 
skladu s pogoji iz prvega odstavka 5. člena. 

7. člen 

(1) Spodnji in zgornji ustroj proge se mora projektirati, graditi in 
vzdrževati, tako da zagotavlja varen in urejen železniški promet. 

(2)Pogoji za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje prog se določijo 
s predpisom, ki ga izda minister. 

8. člen 

(1) Upravljavec mora o progi voditi evidenco in druge tehnične 
podatke, pomembne za varnost železniškega prometa, v skladu 
s predpisom, ki ga izda minister. 

9. člen 

(1) Medsebojna križanja prog zunaj prometnih mest morajo biti 
izvennivojska. 

10. člen 

(1) V progovnem pasu se smejo graditi le objekti, napeljave in 
naprave javne železniške infrastrukture. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se smejo na podlagi soglasja 
upravljavca v progovnem pasu graditi objekti in naprave, 
povezane s prevoznimi storitvami v železniškem prometu. 

(3) Izjemoma se lahko v progovnem pasu gradijo tudi objekti ali 
postavljajo naprave, 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. 

(4) 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. 

(5) Pogoji iz četrtega odstavka 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. 

11. člen 

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

(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. 

12. 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. 

(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 
železniški promet, pri čemer mora biti proga najmanj 1 m nad 
cestiščem ceste. 

(3) Če ni izpolnjen pogoj višinske razlike med cestiščem ceste in 
progo, mora upravljavec ceste med progo in cestišče ceste 
postaviti varovalno ograjo. 

13. člen 

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

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

14. člen 

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

(2) Odstopanja od prvega odstavka tega člena določi minister s 
posebnim aktom. 

(3) S predpisom, ki ga izda minister, se določijo pogoji projektiranja, 
gradnje in vzdrževanja stabilnih naprav električne vleke. 

15. člen 

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

(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. 

16. člen 

(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 4,5 m nad voziščem ceste. 

17. člen 

(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.). 

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

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

(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 izvajanje varnega železniškega prometa, v skladu s 
predpisom, ki ga izda minister. 

18. člen 

(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: 
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 stabil nih 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 Križanja prog in cest 

19. člen 

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

(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. 

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

20. 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. 

21. člen 

(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. 

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

22. člen 

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

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

23. 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. 

(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 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. 
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24. člen 

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

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

25. 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. 

(2) Minister lahko zaradi ogrožene varnosti železniškega ali 
cestnega prometa na podlagi mnenja komisije iz 24. člena prepove 
uporabo obstoječega nivojskega prehoda, če je v oddaljenosti 
največ 2000 m ustrezen nivojski ali izvennivojski prehod. 

26. člen 

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

(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. 

27. člen 

(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. 

28. člen 

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

(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. 

29. člen 

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

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

(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. 

30. člen 

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

(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. 

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

3 Železniška vozila 

31. člen 

(1) Železniška vozila ter deli in naprave, ki se vanje vgrajujejo, 
se morajo projektirati, izdelovati in vzdrževati ustrezno zahtevam 
varnega železniškega prometa, določenim v tem zakonu in na 
njegovi podlagi izdanih predpisov, ki jih predpiše minister. Pri 
projektiranju, izdelovanju in vzdrževanju železniških vozil se 
morajo upoštevati predpisi, pravila stroke in pogoji, določeni z 
zakonom in z ratificiranimi mednarodnimi sporazumi, katerih 
sopodpisnica je Republika Slovenija. 

(2) Železniška vozila ter deli in naprave, ki se vanje vgrajujejo, se 
smejo vključiti v železniški promet le, če izpolnjujejo pogoje iz 
predpisov. Minister s predpisom določi za katera železniška vozila 
in njihove sestavne dele in naprave mora dobavitelj, preden se 
začnejo uporabljati: 

zagotoviti izvedbo postopkov ugotavljanja skladnosti s 
predpisanimi tehničnimi za'ntevami; 
izdati oziroma zagotoviti izjavo o skladnosti, preskusno 
poročilo, certifikat ali drugo listino o skladnosti; 
izdelati in hraniti tehnično dokumentacijo v predpisanem 
obsegu, obliki in rokih 
zagotoviti označitev s predpisanimi znaki skladnosti. 

(3) Za železniška vozila in njihove sestavne dele in naprave za 
katere ni slovenskega nacionalnega standarda oziroma 
slovenskega tehničnega predpisa, ali znatno odstopajo od 
slovenskega nacionalnega standarda oziroma slovenskega 
tehničnega predpisa, se za dajanje v uporabo lahko izda slovensko 
tehnično soglasje. 

(4) Slovensko tehnično soglasje je pozitivna tehnična ocena 
ustreznosti železniškega vozila in njegovih sestavnih delov in 
naprav za predvideno uporabo, ki temelji na izpolnjevanju bistvenih 
zahtev za železniška vozila in njihove sestavne dele in naprave, 
za katere se uporablja.Slovensko tehnično soglasje določenemu 
železniškemu vozilu in njegovim sestavnim delom in napravam 
podeli organ za tehnična soglasja s sedežem v Republiki Sloveniji, 
ki mu je dal ustrezno dovoljenje minister. Organ za tehnična 
soglasja izdaja tehnična soglasja v skladu s pogoji in zahtevami, 
ki jih predpiše ministor. 

32. člen 

(1 (Minister izdaja tohnične predpise, s katerimi predpiše tehnične 
zahteve za železniška vozila in njihove sestavne dele in naprave. 
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S tehničnim predpisom se lahko določi, da je železniško vozilo in 
njegovi sestavni dele in naprave skladno z zahtevami tehničnega 
predpisa, če ustreza zahtevam neobveznih standardov, na katere 
se tehnični predpis sklicuje. S tehničnim predpisom se lahko določi 
obvezna uporaba tehničnih specifikacij za železniška vozila in 
njihove sestavne dele in naprave. 

(2)Tehnična specifikacija železniška vozila in njihove sestavne 
dele in naprave je dokument, ki predpisuje tehnične zahteve, ki jih 
mora izpolnjevati železniško vozilo in njegovi sestavni deli in 
naprave, kadar je to primerno, pa tudi postopke, s katerimi je 
mogoče ugotoviti, ali so dane zahteve izpolnjene. 

(3) Tehnične specifikacije železniška vozila in njihove sestavne 
dele in naprave izdaja minister za promet, kot posebne 
publikacije.Pripravljajo jih strokovni odbori, ki jih imenuje minister. 
Način priprave tehničnih specifikacij za železniška vozila in njihove 
sestavne dele in naprave predpiše minister z navodilom. Seznam 
izdanih tehničnih specifikacij se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije, javnosti pa so dostopne na ministrstvu, pristojnem za 
promet. 

33. člen 

(1) Nova in rekonstruirana železniška vozila morajo biti pred 
izročitvijo v železniški promet tehnično pregledana. 

(2) Za rekonstrukcijo železniškega vozila se šteje predelava 
vozila, s katero se spreminjajo osnovne konstrukcijske in tehnične 
lastnosti vozila. 

(3) Za tehnični pregled novega ali rekonstruiranega železniškega 
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) Na tehničnem pregledu se ugotovi, ali železniško vozilo in 
vanj vgrajeni deli in naprave izpolnjujejo pogoje za varen železniški 
promet. 

(5) Tehnični pregled opravljajo organizacije, ki jih pooblasti minis- 
ter. 

(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 s sklepom imenuje Direkcija za železniški 
premet. 

(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: 

izda obratovalno dovoljenje, 
odredi poskusno obratovanje, 

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

(8) Poskusno obratovanje sme trajati največ eno leto. 

(9) Predpis, ki določa postopek tehničnega pregleda in njegov 
obseg, izda minister. 

34. člen 

„ (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. 

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

35. 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) 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. 

36. člen 

(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 iz 
prejšnjega odstavka tega člena, je izredni prevoz. 

(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. 

(4) Minister izda predpis o načinu in pogojih opravljanja izrednih 
prevozov. 

37. člen 

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

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

(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. 

38. člen 

(1) Železniška vozila, razen lahkih motornih drezin in progrovriih 
vozičkov brez lastnega pogona, 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. 

(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. 
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39. člen 44. člen 

(1) Vsa vlečna vozila, razen parnih lokomotiv, morajo imeti to „ 
opremo: 
1. avtostop napravo na progah, opremljenih z njo; 
2. naprave radijskih zvez, kadar vozijo po progi, opremljenih z 

njimi; 
3. budnik; 
4. napravo za ogrevanje vozniških kabin; 
5. naprava za klimatizacijo vozniških kabin; 
6. napravo za dajanje zvočnih signalov; 
7. luči za označevanje vozil in razsvetljevanje proge; 
8. merilnik hitrosti; 
9. gasilnike za začetno gašenje požarov; 
10. pribor za prvo pomoč. 

(2) Motoma vozila za posebne namene morajo biti opremljena z 
napravami, naštetimi v točkah od 4 do 10 prvega odstavka tega 
člena. 

40. člen 

(1) Motorniki in potniški vagoni morajo imeti to opremo: 
1. naprave za ogrevanje; 
2. naprave za električno razsvetljavo; 
3. sanitarno-higienske naprave; 
4. gasilnike za začetno gašenje požarov; 
5. naprave za prehod med vagoni (razen pri motornikih); 
6. naprave, ki jih določajo mednarodni predpisi. 

4 Prometna pravila 

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

45. člen 

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

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

46. člen 

(1 )Največja hitrost vlaka ne sme biti večja od hitrosti, predpisane 
z voznim redom. 

(2) Pri sestavljanju voznega reda morajo biti upoštevane največja 
dovoljena progovna hitrost in vse predpisane hitrosti. 

47. člen 

(1) Potniški vlak mora biti ponoči in v predorih tudi podnevi osvetljen. 

(2) Potniški vlak mora biti ogrevan, če je zunanja temperatura 
nižja od +12 ° C. 

(3) Predpise iz tega člena izda minister. 

48. člen 

41. člen 

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

(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. 

42. člen 

(1) Upravljavec in prevozniki 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 41. člena tega zakona. 

49. člen 

(1) Pred začetkom del na progi mora biti delovišče zavarovano s 
signali v skladu s predpisom iz tretjega odstavka 50. člena tega 
zakona. 

(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 

(2) Prevoznik se mora ravnati po voznem redu. 

(3) Predpis, ki določa pogoje za izdelavo voznega reda, izda 
minister. 

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

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

43. člen 

(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 signalnovamostnimi in 
telekomunikacijskimi napravami. 

(2) Predpis iz prejšnjega odstavka izda minister. 

5 Prometna signalizacija 

50. 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. 

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

(3) Vrste signalov, njihov pomen, oblika, barva, najmanjša vidna 
razdalja, mesto za vgraditev oziroma postavitev in način njihove 
uporabe ter drugi pogoji se določijo s predpisom, ki ga izda min- 
ister. 

51. člen 

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

52. člen 

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

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 
omejeno 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 morajo biti opremljeni s progovnim delom avtostop 
naprave. 

(2) Odseki proge, na katerih je največja dovoljena progovna hitrost 
nad 100 km/h, morajo biti opremljeni z napravami za vzpostavljanje 
radijske zveze 

53. člen 

(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) 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 uvozni signali, ki so predsignalizirani in varujejo 
cepno kretnico, opremljeni s progovnimi avtostop napravami, ali 
pa mora biti vgrajena ščitna kretnica, ki je odvisna od teh signalov. 

54. 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. 

55. člen 

(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 druge osebe, ki 
se gibljejo po železniškem območju. 

56. člen 

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

6 Izvršilni železniški delavci 

57. člen 

(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. 

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

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

6.1 Strokovno izobraževanje in usposabljanje 

58. 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 59. člena. 

(2) Izredno preverjanje strokovne usposobljenosti se mora 
opraviti, če delavec zaradi nepoznavanja predpisov lahko ogroža 
varnost železniškega prometa ali če ne izpolnjuje predpisanih 
obveznosti glede strokovnega izpopolnjevanja. 

(3) Upravljavec ali prevozniki ne smejo 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. 

59. člen 

(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. 

(2) Strokovno usposobljenost iz prvega odstavka tega člena 
pridobijo izvršilni železniški delavci po potrjenih programih, 

31. marec 2000 57 poročevalec, št. 22 



določenih s predpisom iz tretjega odstavka tega člena, ter z 
uvajanjem v praktično delo pri prevozniku oziroma pri upravljavcu. 

(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 delavgev 
povezane določbe. 

6.2 Pridobitev pravice upravljati železniško vozilo in 
voditi železniški promet 

60. člen 

(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. 

61. člen 

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

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. 

6.3 Posebni zdravstveni in drugi poaoii 

62. člen 

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

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

(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. 

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

(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. 

63. člen 

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

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

64. člen 

(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. 

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

65. člen 

(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. 

66. 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. 

(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. 

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

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

* 
67. člen 

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

68. 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. 
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(2) Izvršilni železniški delavec mora opraviti zdravstveni pregled 
iz prejšnjega odstavka, na katerega je poslan. 

6.4 Izmena izvršilnih železniških delavcev 

69. člen 

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

(2) V čas trajanja izmene se štejejo: 
1. čas priprave na delo, 
2. čas dela, 
3. čas prekinitve do največ 2 uri, 
4. čas, potreben za dokončanje dela. 

(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. 

(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. 

(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. 

70. člen 

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

(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. 

71. člen 

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

72. člen 

(1) Dnevni in tedenski počitek in razporeditev v izmene izvršilnih 
železniških delavcev 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 kolektivno pogodbo ali s splošnim aktom, ki ga 
sprejmejo upravljavec in prevozniki v skladu z zakonom, vsak 
za svoje delavce. 

73. člen 

(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. 

7 Notranji nadzor 

74. člen 

(1) Upravljavec in prevozniki morajo na podlagi posebnega 
splošnega akta organizirati notranji nadzor in trajno skrbeti za 
varen železniški promet v skladu s tem zakonom, predpisi in 
splošnimi akti. 

(2) Organ notranjega nadzora mora začasno odstraniti z dela 
izvršilnega železniškega delavca, če ne izpolnjuje pogojev iz 59. 
člena tega zakona oziroma v primerih iz 66., 68., 69., 70. in 71. 
člena tega zakona ali če ugotovi, da je zaradi nepazljivosti ali 
kako drugače povzročil izredni dogodek na železnici in tako ogrozil 
varnost železniškega prometa. 

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

8 Disciplinski ukrepi 

75. člen 

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

prenehanje delovnega razmerja, 
razporeditev na druga dela in naloge, 
denarna kazen, 
javni opomin. 

(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. 

(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 takega dela ni, lahko delodajalec delavca razporedi na delo, 
za katero se zahteva nižja strokovna izobrazba, toda največ z$ 
dve stopnji strokovne izobrazbe. Ukrep razporeditve na druga 
dela in naloge se lahko izvede za največ 5 mesecev. 

(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. 

9 Izredni dogodki v železniškem prometu 

76. člen 

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

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

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

(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. 

78. 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. 

(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) Prevoznik 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. 

79. člen 

(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. 

10 Zaščita prog in železniških vozil 

80. člen 

(1) Prepovedano je: 
t. 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 lahko glede pomena signalov 
spravijo v zmoto izvršilne železniške delavce. 

81. 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. 

(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 
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. 

82. 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 min- 
ister. 

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

(3) Pooblaščeni delavci organizacij iz prejšnjega odstavka 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 kršilce. 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. 

(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. 

83. člen 

(1) Upravljavec mora tam, kjer so možni usadi, hudourniki, zameti, 
močni vetrovi, poplave in druge nesreče ali če se kakor koli ovira 
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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. 

(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. 

84. člen 

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

III. POGOJI ZAVAREN ŽELEZNIŠKI 
PROMET PO INDUSTRIJSKIH TIRIH IN 

PO PROGAH DRUGIH ŽELEZNIC 

85. člen 

(1) Minister lahko za industrijske tire, ki niso priključeni na javno 
železniško infrastrukturo, določi pogoje, ki niso v skladu z 
določbami tega zakona. Za proge drugih železnic pa določi pogoje, 
ki jih morajo te izpolnjevati. 

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

(3) Neskladnost z določbami tega zakona mora biti posebej 
obrazložena in utemeljena. 

86. člen 

(1) Ob industrijskem tiru je 80 m širok zemljiški pas, merjeno od 
osi skrajnih tirov (varovalni pas). 

87. 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 izvršilnih delavcev ter način 
ugotavljanja in preverjanja teh pogojev ter usposobljenosti v skladu 
z enotnimi merili, ki so predpisani za izvršilne železniške delavce. 

88. 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. 

89. člen 

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

(2)Medsebojna razmerja pri zagotavljanju varnega železniškega 
prometa na priključkih industrijskih tirov na železniške proge se 
urejajo s pogodbo med prevoznikom in lastnikom industrijskega 
tira. Pogodba mora biti usklajena s tem zakonom. 

IV. INŠPEKCIJA ŽELEZNIŠKEGA 

PROMETA 

90. 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. 

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

(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. 

91. člen 

(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: 
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. 

(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. 
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92. člen 

(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. 

V. KAZENSKE DOLOČBE 

93. člen 

(1 )Z denarno kaznijo najmanj 800.000 SIT se kaznuje za prekršek 
pravna oseba, če: 
1. v proge vgradi in vključi v železniški promet sestavne dele, ki 

ne izpolnjujejo predpisanih pogojev (drugi odstavek 5. člena); 
2. ne vzdržuje železniških telekomunikacijskih omrežij in opreme 

in signalnovarnostnih naprav v skladu s predpisom (prvi 
odstavek 13. člena); 

3. ne poskrbi, da imajo prometna mesta prostore, naprave in 
opremo, ki omogočajo izvajanje varnega železniškega 
prometa v skladu s predpisom (šesti odstavek 17. člena); 

4. vključi železniška vozila ali dele in naprave, ki se vanje 
vgrajujejo v železniški promet, ne da bi bili izpolnjeni pogoji iz 
predpisa (drugi odstavek 31. člena); 

5. v železniški promet izroči nova ali rekonstruirana železniška 
vozila, ki niso tehnično pregledana (prvi odstavek 33. člena); 

6. opravlja izredni prevoz brez dovoljenja (tretji odstavek 36. 
člena); 

7. železniških vozil ne vzdržuje, nadzoruje ter občasno 
pregleduje v skladu s predpisom (tretji odstavek 37. člena) 

8. sestavi vlak in razporedi železniška vozila v vlaku tako, da 
nista zagotovljena učinkovito zaviranje in varna vožnja na 
določeni vlakovni poti ali če v vlak uvrsti vozilo, ki ne ustreza 
določbam zakona in na njegovi podlagi izdanim predpisom 
(prvi in drugi odstavek 45. člena); 

9. prometnih mest na železniški progi ne opremi s predpisano 
signalizacijo in napravami, odvisno od največje dovoljene 
hitrosti (prvi in drugi odstavek 52. člena); 

10. ne izpolni pogojev iz prvega odstavka 53. člena, hitrost vlakov 
čez kretniško območje pa dovoli več kot 50 km/h (drugi 
odstavek 53. člena); 

11. se proga cepi od proge, opremljene z avtostop napravami, 
uvoznih signalov, ki so predsignalizirani in varujejo cepno 
kretnico, pa ne opremi s progovnimi avtostop napravami in 
ne vgradi ščitne kretnice (tretji odstavek 53. člena); 

12. ne organizira notranjega nadzora (prvi odstavek 74. člena); 

(1)Z denarno kaznijo najmanj 80.000 SIT se kaznuje za prekršek 
iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe. 

94. člen 

(1 )Z denarno kaznijo najmanj 600.000 SIT se kaznuje za prekršek 
pravna oseba, če: 
1. ne vodi evidence o progi in drugih tehničnih podatkov, 

pomembnih za varnost železniškega prometa v skladu s 
predpisom (prvi odstavek 8. člena); 

2. ne izvede varnostnih ukrepov pred škodljivimi, nevarnimi in 
motilnimi električnimi vplivi na telekomunikacijskih in 
signalnovarnostnih napravah ali na delih naprav, ki so v 
neposredni bližini električnega omrežja v skladu s predpisom 
(drugi odstavek 15. člena); 

3. v predpisani višini ne postavi kontaktnega vodnika 
enosmernega ali enofaznih sistemov ali če v predpisano višino 
in razdaljo- z obeh strani nivojskega prehoda ne postavi 
zaščitnih višinskih profilov (prvi odstavek 16. člena); 

4. prostorov in mest za sprejemanje, zadrževanje in odpravljanje 
potnikov, prtljage in pošiljk v železniškem prometu ne uredi 
tako, da je zagotovljena varnost potnikov (prvi odstavek 17. 
člena); 

5. ne vzdržuje nivojskih prehodov tako, da je zagotovljen varen 
železniški in cestni promet (drugi odstavek 28. člena); 

6. ne vzdržuje ceste z obeh strani nivojskega prehoda tako, da 
je zagotovljen varen železniški promet (tretji odstavek 28. 
člena); 

7. železniških vozil, za katera je izdano obratovalno dovoljenje, 
ne vpiše v evidenco železniških vozil, ki mora vsebovati vrsto, 
serijo, nosilnost, leto izdelave, evidenčno številko in druge 
tehnične podatke, odvisne od vrste vozila (prvi odstavek 35. 
člena); 

8. o železniškem vozilu ne vodi evidence in drugih tehničnih 
podatkov, pomembnih za varnost železniškega prometa v 
skladu s predpisom (drugi odstavek 35. člena); 

9. prazna ali naložena železniška vozila presegajo nakladalni 
profil, predpisane kode proge ter dovoljeno osno in dolžinsko 
obremenitev, ki jih za proge določa zakon in na njegovi podlagi 
izdani predpisi (prvi odstavek 36. člena); 

10. vlečnih vozil razen parnih lokomotiv ne opremi s predpisano 
opremo (prvi odstavek 39. člena). 

11. motornika in potniškega vagona ne opremi s predpisano 
opremo (prvi odstavek 40. člena); 

12. opravlja železniški promet brez vnaprej določenega voznega 
reda ali če voznega reda, ki se nanaša na reden promet 
potniških vlakov, ne objavi najmanj 15 dni pred njegovim 
začetkom veljavnosti (prvi odstavek 42. člena); 

13. vlaka med vožnjo po progi ne zasede 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 telekomunikacijski napravami (prvi odstavek 43. člena); 

14. pri izdelavi voznega reda ne upošteva največje dovoljene 
progovne hitrosti in vseh drugih predpisanih hitrosti (prvi in 
drugi odstavek 46. člena); 

15. potniškega vlaka ponoči in v predorih tudi podnevi ne osvetli, 
kot je predpisano ali ga ne ogreva, tako kot je predpisano, ko 
je zunanja temperatura nižja od +12°C (prvi in drugi odstavek 
47. člena); 

16. za vsak vlak ne vodi evidence o vlakovnem osebju, sestavi, 
zaviranju in gibanju vlaka ter o dogodkih v železniškem 
prometu (prvi odstavek 48. člen); 

17. pred začetkom del na progi ne zavaruje delovišča na 
predpisani način ali med trajanjem del ni zagotovljen varen 
železniški promet ali po končanih delih s proge ne odstrani 
ostankov materiala, delovnih sredstev, signplov in drugih 
predmetov, postavljenih pri opravljanju del, ter nameščene 
opreme in naprav, ki zagotavljajo varen železniški promet 
(prvi, drugi in tretji odstavek 49. člena); 

18. proge ne opremi z enotno 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 (prvi odstavek 
50. člena); 

19. signala ne osvetli z lastnim svetlobnim virom ali ga ne prevleče 
z odsevno snovjo (prvi odstavek 51. člena); 

20. dovoli opravljanje del izvršilnemu železniškemu delavcu, ki ni 
uspešno opravil preverjanja strokovne usposobljenosti ali čigar 
strokovna usposobljenost ni preverjena (tretji odstavek 58. 
člena); 
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21. ne napoti izvršilnih železniških delavcev na redne zdravstvene 
preglede v predpisanih rokih, odvisno od del, katerim je 
razporejen (prvi odstavek 63. člena); 

22. ne napoti na izredni zdravstveni pregled izvršilnega 
železniškega delavca, 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 
(prvi odstavek 64. člena); 

23. izvršilnemu železniškemu delavcu delodajalec dovoli delati 
kljub temu, da 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 (prvi 
odstavek 65. člena); 

24. ne organizira in izvaja preverjanja duševne in telesne 
zmožnosti izvršilnih železniških delavcev (tretji odstavek 66. 
člena); 

25. dovoli opravljanje dela v železniškem prometu izvršilnemu 
železniškemu delavcu, če ne izpolnjuje predpisanih duševnih 
zmožnosti ali telesno ni zmožen opravljati dela (prvi odstavek 
67. člena); 

26. dovoli, da izmena izvršilnega železniškega delavca traja več 
kot 12 ur (prvi odstavek 69. člena); 

27. ob izrednem dogodku ali naravni nesreči podaljša izvršilnemu 
železniškemu delavcu izmeno za več kot 2 uri ali se mu 
izmena podaljša pa se za opravljanje tega dela izvršilni 
železniški delavec čuti nezmožnega za opravljanje dela (četrti 
odstavek 69. člena); 

28. takoj in ob vsakem času ne obvesti Prometnega inšpektorata 
RS, pristojnih organov in organizacij o nesrečah in nezgodah, 
v katerih so bile poškodovane osebe, nastanla precejšnja 
gmotna škoda in o izrednih dogodkih, ki imajo znake kaznivega 
dejanja (prvi odstavek 78. člena); 

29. ne obvesti Prometnega inšpektorata RS o vseh izrednih 
dogodkih ter o delih v varovalnem progovnem pasu, ki 
neposredno vpliva na varen železniški promet (drugi odstavek 
78. člena); 

30. ne razišče vzrokov izrednega dogodka v železniškem 
prometu in okoliščin, v katerih je nastal (tretji odstavek 78. 
člena); 

31. na mestih možnih usadov, hudournikov, žametov, močnih 
vetrov, poplav in drugih nesreč, kjer utegne priti do oviranja 
ali ogrožanja varnega železniškega prometa, ne ukrepa v 
skladu s predpisom (prvi odstavek 83. člena); 

32. po prenehanju razlogov ne odstrani začasne varovalne 
naprave, materiala in drugih sredstev ter ne vzpostavi 
prejšnjega stanja (tretji odstavek 83. člena); 

33. pozimi železniškega prometa ne opravljajo v skladu s 
predpisom o ukrepih za varovanje železniškega prometa 
pozimi (prvi odstavek 84. člena); 

34. industrijski tir ali proga druge železnice nima poslovnega reda 
oziroma kadar je industrijski tir ali proga druge železnice 
priključena na javno železniško infrastrukturo, ni pridobila 
soglasja upravljavca k poslovnemu redu (prvi odstavek 87. 
člena); 

35. poslovni red ne določa posebnih zdravstvenih pogojev in 
potrebne strokovne usposobljenosti izvršilnih železniških 
delavcev ter načina ugotavljanja ter preverjanja teh pogojev 
ter usposabljanja v skladu z enotnimi merili, predpisanimi za 
izvršilne železniške delavce (drugi odstavek 87. člena); 

36. v poslovnem redu industrijskega tira ali proge druge železnice 
ni določena največja hitrost vlakov in če poslovni red ni usklajen 
z zakonom (prvi odstavek 88. člena). 

(2)Z denarno kaznijo najmanj 60.000,00 SIT se kaznuje za 
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne 
osebe. 

95. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 400.000 SIT se kaznuje za prekršek 
pravna oseba, če: 
1. ne izvede varnostnih ukrepov tam, kjer so postavljene 

naprave električnega omrežja za vleko vlakov v skladu s 
predpisom (prvi odstavek 15. člena); 

2. ne poskrbi, da je na postajališčih na dvotirnih progah med tiri 
ograja, razen na postajališčih z odtočnimi peroni ali kritnimi 
signali (peti odstavek 17. člena); 

3. se ne ravna po voznem redu (drugi odstavek 42. člena); 
4. s signali ne označi začasne nevarnosti, zlasti tiste, ki 

nastanejo zaradi nenadne okvare proge, ter začasne omejitve 
in prepovedi v železniškem prometu ali jih ne odstrani takoj, 
ko ni več razlogov, zaradi katerih so bili postavljeni (prvi 
odstavek 54. člena); 

5. ne vodi zdravstvene evidence za izvršilne železniške delavce 
(tretji odstavek 62. člena); 

6. ne obvešča o ugotovitvah glede zdravstvene sposobnosti 
izvršilnih železniških delavcev (četrti odstavek 62. člena); 

7. ne ravna v smislu izvršljive odločbe, ki jo je izdal inšpektor 
(šesta točka prvega odstavka 91. člena). 

(2)Z denarno kaznijo najmanj 40.000,00 SIT se kaznuje za 
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne 
osebe. 

96. člen 

(1 )Z denarno kaznijo najmanj 300.000 SIT se kaznuje za prekršek 
pravna oseba, če: 
1. na odsekih, na katerih poteka proga skozi požarno ogroženo 

območje, na železniških vozilih z odprtim kuriščem ne izvaja 
predpisanih protipožarnih ukrepov (prvi odstavek 11. člena); 

2. v varovalnem progovnem pasu ne ravna v skladu s predpisi 
o varstvu pred požarom ter varstvom pred naravnimi in 
drugimi nesrečami (drugi odstavek 11. člena); 

3. na postajah in postajališčih ne izvede dostopov do potniških 
vlakov tako, da omogoči čim lažji dostop potnikov in osebam 
z omejenimi gibalnimi sposobnostmi (tretji odstavek 17. člena); 

4. na postajah in postajališčih ne poskrbi, da so peroni povezani 
s prehodi pod progo ali nad njo ali z dohodnimi potmi v nivoju 
(četrti odstavek 17. člena); 

5. na železniških postajah ali drugih objektih, v katerih se 
izvršilnim železniškim delavcem zagotavljajo prostori za 
počitek, ne zagotovi pogojev, določenih s predpisi o varstvu 
pri delu in varstvom pred hrupom v bivalnem okolju (prvi 
odstavek 73. člena). 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 30.000,00 SIT se kaznuje za 
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne 
osebe. 

97. člen 

(1 )Z denarno kaznijo najmanj 400.000 SIT se kaznuje za prekršek 
pravna oseba, če: 
1. dovoli, da izvršilni železniški delavec dela, ne da bi imel 

opravljen strokovni izpit ali ne poskrbi, da bi se strokovno 
izpopolnjeval ali se njegova strokovna usposobljenost 
preverjala v skladu s predpisom (prvi odstavek 58. člena); 

2. ne poskrbi za izredno preverjanje strokovne usposobljenosti 
v primerih, ki jih določa predpis (drugi odstavek 58. člena); 

3. vozi izvršilni železniški delavec vlečno vozilo v eni izmeni 
več kot 10 ur ali če vozi vlečno vozilo vlaka za prevoz potnikov 
več kot 8 ur ali če traja neprekinjena vožnja vlečnega vozila 
več kot štiri ure (prvi, drugi in tretji odstavek 70. člena); 
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4. dnevni počitek izvršilnega železniškega delavca med dvema 
zaporednima izmenama traja manj kot dvojno število ur 
opravljene izmene in ne manj kot 12 ur (prvi odstavek 71. 
člena); 

5. izvršilnemu železniškemu delavcu dovoli opravljanje dela v 
železniškem prometu v nasprotju s predpisom (prvi odstavek 
72. člena); 

6. izvršilnega železniškega delavca začasno ne odstrani z dela, 
če ne izpolnjuje pogojev iz 59., 66., 68., 69., 70. in 71. člena ali 
če ugotovi, daje zaradi nepazljivosti ali kako drugače povzročil 
izredni dogodek na železnici in tako ogrozil varnost 
železniškega prometa (drugi odstavek 74. člena). 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 30.000,00 SIT se kaznuje za 
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne 
osebe. 

98. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje za prekršek, 
izvršilni železniški delavec, če: 
1. ne ravna po omejitvah, prepovedih, ukazih in opozorilih, 

izraženih s postavljeno signalizacijo (prvi odstavek 55. člena); 
2. če je pomen signala nejasen, ne ravna tako, da je zagotovljena 

večja varnost v železniškem prometu (prvi odstavek 56. 
člena); 

3. nastopi delo oziroma takoj ne preneha z delom, če se čuti 
utrujenega ali bolnega ali zaradi katerih koli drugih razlogov 
nezmožnega za opravljanje dela in o tem ne obvesti odgovorno 
osebo delodajalca (prvi odstavek 66. člena); 

4. izvršilni železniški delavec nastopi delo ali med opravljanjem 
dela uživa alkoholne pijače, mamila ali psihoaktivna zdravila 
ali druge psihoaktivne snovi ali če nastopi dela in ima v 
organizmu alkohol ali je pod vplivom mamil oziroma 
psihoaktivnih snovi (drugi odstavek 66. člena); 

5. izvršilni železniški delavec ne opravi zdravstvenega pregleda, 
na katerega je bil poslan (drugi odstavek 68. člena). 

99. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje za prekršek 
fizična oseba, če z vozilom ali peš prečka progo zunaj urejenega 
in označenega prehoda (prvi odstavek 22. člena). 

100. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 SIT se kaznuje za prekršek 
pravna oseba, če: 
1. gradi v varovalnem progovnem pasu brez soglasja 

upravljavca gradbene in druge objekte, postavlja postroje, 
napeljave in napravi ali sadi drevje bliže, kot je predpisano 
(četrti odstavek 10. člena); 

2. v bližini nivojskega prehoda ob progi gradi objekte, razen 
objektov, ki so namenjeni železniškemu prometu, ter sadi 
drevje, visoko rastlinje ali stori kaj drugega, kar preprečuje ali 
zmanjšuje preglednost (drugi odstavek 26. člena); 

3. za izredni prevoz čez nivojske prehode ne pridobi soglasja 
upravljavca (prvi odstavek 30. člena); 

4. ovira varen železniški promet (3., 5. in 9. točka 80. člena); 
5. ravna v nasprotju s 1., 2., 4., 6., 7. ali 8. točko 80. člena; 
6. ne spoštuje predpisov, 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 (prvi odstavek 82. člena); 

7. inšpektorju ne sporoči zahtevanih podatkov pisnega pojasnila 
ali izjave v roku, ki ga določi (drugi odstavek 91. člena). 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000,00 SIT se kaznuje za 
prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba 
pravne osebe. Z denarno kaznijo najmanj 40.000,00 SIT se 
kaznuje za prekrške iz prvega odstavka tega člena posameznik 
ali fizična oseba, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka. 

VI. PODZAKONSKI PREDPISI 

101. člen 

Vlada najkasneje v enem letu po začetku veljavnosti tega zakona 
na predlog ministra kategorizira proge (tretji odstavek 3. člena). 

102. člen 

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

način vzdrževanja proge in nadzor nad njim (prvi odstavek 5. 
člena); 
kateri sestavni deli proge morajo imeti izjavo o skladnosti, 
preskusno poročilo, certifikat ali drugo listino o skladnosti in 
pogoje za pridobitev teh listin (drugi odstavek 5. člena); 
pogoje za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje prog (drugi 
odstavek 7. člena) 
vsebino in način vodenja evidenc o progah in o tehničnih 
podatkih zanje (prvi odstavek 8. člena); 
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 10. 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 11. člena); 
pogoje za projektiranje, graditev in vzdrževanje železniških 
telekomunikacijskih omrežij in opreme in signalnovarnostnih 
naprav (drugi odstavek 13. člena); 
pravila za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje stabilnih naprav 
električne vleke ter pogoje za odstopanje od teh pravil (tretji 
odstavek 14. člena); 
varnostne ukrepe na napravah električnega omrežja (prvi 
odstavek 15. člena); 
ukrepe za zaščito pred škodljivimi električnimi vplivi 
telekomunikacijskih in signalnovarnostnih naprav (drugi 
odstavek 15. člena); 
potrebne prostore, naprave in opremo, ki jo morajo imeti 
prometna mesta za izvajanje varnega železniškega prometa 
(šesti odstavek 17. člena); 
v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve, pogoje 
za določitev kraja nivojskega prehoda in njegovega tehničnega 
zavarovanja (tretji odstavek 23. člena); 
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati železniška vozila za varen 
železniški promet (prvi odstavek 31. člena); 
katera železniška vozila in njihovi sestavni deli in naprave 
morajo imeti izjavo o skladnosti, preskusno poročilo, certifikat 
ali drugo listino o skladnosti in pogoje za pridobitev teh listin 
(drugi odstavek 31. člena); 
postopek tehničnega pregleda novih in rekonstruiranih 
železniških vozil in njegov obseg (deveti odstavek 33. člena); 
vsebino in način vodenja evidenc o železniških vozilih in o 
tehničnih podatkih zanje (drugi odstavek 35. člena); 
pogoje in način opravljanja izrednega prevoza po progah (četrti 
odstavek 36. člena); 
pravila za vzdrževanje železniških vozil, njihove občasne 
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preglede in druge pogoje za uporabo železniških vozil, ki so 
nujni za njihovo uporabo v železniškem prometu in 
zagotavljajo njihovo varnost (drugi odstavek 37. člena); 
način organiziranja in opravljanja železniškega prometa, 
sestavo vlakov, način njihovega zaviranja in varnostne ukrepe 
za zaščito delavcev (drugi odstavek 41. člena); 
pogoje za izdelavo voznega reda (tretji odstavek 42. člena); 
število izvršilnih železniških delavcev na vlaku in njihovo 
strokovno izobrazbo in usposobljenost glede na vrsto vlaka 
in njegovo opremljenost (drugi odstavek 43. člena); 
osvetlitev potniških vlakov ponoči, v predorih tudi podnevi in 
njihovo ogrevanje (prvi in drugi odstavek 47. člena); 
vrsto, pomen, obliko, barvo, najmanjšo vidno razdaljo, mesto 
vgraditve oziroma postavitve železniških signalov in način 
njihove uporabe (tretji odstavek 50. člena); 
delovna mesta izvršilnih železniških delavcev ter obveznosti 
delodajalca v zvezi s tem (tretji odstavek 57. člena); 
način, obseg, pogostnost in rednost postopka preverjanja 
duševne ali telesne zmožnosti izvršilnih železniških delavcev 
(četrti odstavek 66. člena); 
s soglasjem ministra, pristojnega za delo, merila za delo v 
izmenah izvršilnih železniških delavcev (peti odstavek 69. 
člena); 
način ugotavljanja, evidentiranja, statističnega spremljanja ter 
objavljanja podatkov o izrednih dogodkih (tretji odstavek 78. 
člena); 
način in pogoje za dostop potnikov, drugih oseb, cestnih in 
drugih vozil na železniško območje (prvi odstavek 81. člena); 
ukrepe in pogoje za zagotavljanje notranjega reda na železnici 
(prvi odstavek 82. člena); 
varovanje prog in njihovih sestavnih delov pred naravnimi 
nesrečami (prvi odstavek 83. člena); 
ukrepe za zavarovanje železniškega prometa pozimi (prvi 
odstavek 84. člena); 
pogoje za obstoječe proge, ki so bile zgrajene pred začetkom 
veljavnosti tega zakona (prvi odstavek 107. člena). 

(2) V enakem roku izda minister, pristojen za delo, na predlog 
ministra predpis, ki ureja strokovno usposabljanje (tretji odstavek 
59. 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 62. člena). 

103. člen 

(1) Upravljavec in prevoznik sprejmeta splošne akte: 

1. o dnevnem in tedenskem počitku in razporeditvi v izmene 
železniških delavcev, ki neposredno sodelujejo pri opravljanju 
železniškega prometa (prvi odstavek 72. člena), 

2. o pooblastilih železniških delavcev za opravljanje notranjega 
nadzora nad varnim železniškim prometom (prvi odstavek 
74. člena); 

v treh mesecih po začetku veljavnosti tega zakona .oziroma 
podelitvi koncesije. 

(2)Splošne akte iz prve točke tega člena sprejeme delodajalec v 
sodelovanju s Svetom delavcev. 

104. člen 

(1) Dovoljenja in soglasja iz drugega in tretjega odstavka 10. 
člena, tretjega odstavka 36. člena in tega zakona izdaja 
upravljavec na podlagi javnega pooblastila, dodeljenega s tem 
zakonom. 

(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. 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

105. člen 

^(Obstoječe ceste, ki ne izpolnjujejo pogojev iz drugega in tretjega 
odstavka 12. člena tega zakona, morajo imeti na teh mestih 
zaščitno varovalno ograjo v dveh letih od začetka veljavnosti 
tega zakona. Stroški investicije bremenijo upravljavca ceste, ki je 
tudi odgovoren za pravočasno izvedbo ukrepa. 

106. člen 

(1) Obstoječa nivojska križanja proge s cesto, ki ne izpolnjujejo 
pogojev iz prvega odstavka 19. člena tega zakona, morajo biti 
izvedena kot izvennivojska v osmih letih od začetka veljavnosti 
tega zakona. 

(2) Obstoječa nivojska križanja proge s cesto, ki z dnem začetka 
veljavnosti tega zakona izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 
19. 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 19. 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, če 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, sorazmernih stroškom 
za potreben poseg na eni ali drugi infrastrukturi. 

107. člen 

(1) Za obstoječe proge, ki so bile zgrajene pred začetkom 
veljavnosti tega zakona, ne veljajo pogoji iz prvega odstavka 6. 
člena od 2. do 7. točke in tretjega odstavka 19. člena. Za te proge 
veljajo pogoji, ki so veljali ob njihovi gradnji oziroma kasnejših 
rekonstrukcijah ter se glede na obstoječe stanje pri nadaljnjem 
vzdrževanju in morebitnih rekonstrukcijah ne smejo poslabšati. 
Pogoji za obstoječe proge v smislu tega člena se določijo s 
predpisom, ki ga izda minister. 

108. člen 

(1) Pogoji iz 17. člena morajo biti izpolnjeni v osmih letih od začetka 
veljavnosti tega zakona. 

109. člen 

(1) Ne glede na določbe prve točke prvega odstavka 39. člena 
tega zakona morajo imeti premikalne lokomotive vrste 732 in 642 
vgrajeno avtostop napravo najkasneje do 31. 12. 2001. leta. 

(2) Ne glede na določbe druge točke prvega odstavka 39. člena 
tega zakona lahko do konca leta 2005 na progah, opremljenih z 
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napravami radijskih zvez, brez naprav radijskih zvez vozijo vlečna 
vozila serije 311, 713, 813, 664, 661, 644 in 643. 

110. člen 

(1) Prometni inšpektorat Republike Slovenije lahko zahteva od 
upravljavca ali prevoznika, da mu predložita vse akte, ki urejajo 
varnost v železniškem prometu, 

111. člen 

(1) Izvršilni železniški delavci, ki so pridobili pravico voziti vlečno 
vozilo oziroma urejati železniški promet v skladu z drugo 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. 

112. člen 

(1) Do izdaje predpisov iz 102. in 103. 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) 
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 kvalitete 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 enojno 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) 

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) 
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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 ZJŽ, 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 ZJŽ, 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) 

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-telefonskih 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 vozrie 
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 notranjem in mednarodnem telegrafskem, 
telefonskem in radijskem prometu na JŽ (SI. glasnik ZJŽ, 
Št. 5/86, 2/87, 9/90) 

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

110. Pravilnik o graditvi železniških investicijskih objektov (Uradni 
list FLRJ, št. 78/49, 82/49) 
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111. Pravilnik o tehničnih normativih in pogojih za projektiranje in 
gradnjo železniških predorov (Uradni list SFRJ, št. 55/73) 

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

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

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

115. 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) 

116. 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) 

117. Odredba o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov 
(Uradni list RS, št. 26/91-1, 28/91-1) 

118. Navodilo o vrstah in rabi telekomunikacijskih naprav in zvez 
(SI. glasnik ZJŽ, št. 46/77) 

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

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

121. 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) 

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

123. Navodilo o izračunavanju in ugotavljanju voznih časov 
(GDJŽ z dne 3.6.1956) 

124. Navodilo o uvajanju vlakovnega prometa na dvotirnih progah 
med kapitalnim remontom enega tira (SI. glasnik ZJZ, št. 9/ 
83) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

134. Navodilo za mazanje voz (SI. glasnik ZJŽ, št. 1/55) 
135. Navodilo o prevozu tanka M- 84 in njegovih modifikacij (SI. 

glasnik ZJŽ, št. 1/88) 
136. Navodilo o rabi sovjetskih voz cistern na progah JŽ (SI. 

glasnik ZJŽ, št. 8/88, 5/89) 
137. Navodilo za oplemenitev vode za dizelska goriva (SI. glasnik 

ZJŽ, št. 10/73) 

113. 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) 

22. Navodilo o prometu salonskega voza (SI. glasnik ZJŽ, št. 21 
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) 
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26. Samoupravni sporazum o omejitvi nakladanja na mreži JZ 
(SI. glasnik ZJŽ, št. 4/84) 

27. Samoupravni sporazum o oddaji voznih sredstev na 
začasno uporabo v primeru izrednih dogodkov (SI. glasnik 
ZJŽ, št. 11-12/75) 

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 

ZJZ, 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). 

114. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 12 mesecev po 
začetku veljavnosti, razen določb četrtega odstavka 106., 107. 
člena in 108. člena, ki se začnejo uporabljati z dnem veljavnosti 
zakona. 
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OBRAZLOŽITEV 

UVOD 

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. 

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 za drugo obravnavo predloga zakona opravil 
uskladitev predloga z Zakonom o železniškem prometu in vključil 
redakcijske izboljšave besedila zakona, ki izhajajo iz njegovega 
lektoriranja. 

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 v novem 29. členu 

Lastnik javne železniške infrastrukture je država. Ta je 
prav tako lastnik državnih cest. Lastnik lokalnih cest so 
občine. Sredstva za vzdrževanje cest in javne železniške 
infrastrukture mora zagotavljati lastnik, ki je v primeru javne 
železniške 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, ki je 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. 

Drugi odstavek določa, da se razmerja med lastnikom 
javne železniške infrastrukture (državo) in lastnikom 
nekategorizirane ceste (zasebnikom) glede vzdrževanja 
nivojskih križanj lahko urejajo s pogodbo. To bo veljalo za 
obstoječe nekategorizane ceste. Če gre za nove Ceste, bi 
morali v soglasju k gradbeni dokumentaciji določiti, da bo 
lastnik ceste vzdrževal, obnavljal ali rekonstruiral prehod 
po navodilih upravljavca in v celoti pokrival stroške za 
vzdrževanje železniških prehodov. 

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. 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. 

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 z besedilom zakona o železniškem 
prometu (npr.: v drugi in tretji točki 2. člena ■ z besedo 
"upravljavec" se nadomešča besedi "železniška 
organizacija" in z besedo "prevoznik" se nadomešča 
besedo "izvajalec"). 

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. 

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", "vodenje železniškega prometa", izraz 
"prevozne storitve", pa je opredelil v besedilu zakona o 
železniškem prometu. 

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 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 55. člena je skladno s 
stališčem Sekretariata posebej opredeljena njihova 
dolžnost, da upoštevajo železniško prometno signalizacijo. 

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. 

Glede na določila direktiv Evropske skupnosti (ES/83/189, 
ES/89/106) izdaja slovensko tehnično soglasje za sestavne 
dele proge organ za tehnična soglasja s sedežem v 
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Republiki Sloveniji izven državne uprave, ki mu je dal 
ustrezno dovoljenje minister. 

1.3.5. Sekretariat ugotavlja, da je o predlaganem črtanju besedila 
5. člena (poskusno obratovanje).treba ponovno premisliti. 

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 5. členu. 

1.3.6. Sekretariat ocenjuje, da izraz "tirne širina" ni pojasnjen. 

Izraz je pojasnjen v enajsti točki 2. člena predlaganega 
besedila zakona. 

1.3.7. Sekretariat ocenjuje, da je opustitev besedila 21. člena 
zakona sporna. 

Vsebina besedila člena je ob upoštevanju stališče 
Sekretariata vnesena v prvi odstavek 5. člena. 

1.3.8. Sekretariat ima pomisleke, če je mogoče institut tehničnega 
soglasja uporabiti tudi za železniška vozila. 

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. 

1.3.9. Sekretariat meni, da je treba besedilo 38. člena (sedaj 33) 
dograditi s pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pooblaščene 
organizacije, ki izvajajo tehnične preglede. 

Pripomba je v besedilu člena upoštevana. 

1.3.10. Sekretariat meni, da bi kazalo ohraniti sedanje besedilo 1. 
odstavka 44. člena (sedaj 37). 

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 38) člena 
besedila zakona, ki je bilo predlagano v prvo branje. 

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. 

1.3.12. 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. 

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 prevoznikov usklajuje in pripravi 
upravljavec (druga alinea tretjega odstavka 11. člena 
zakona o železniškem prometu). Navedeni zakon v 
sedmem odstavku 15. 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). 

1.3.13. Sekretariat ugotavlja, da je iz besedila 53. člena (sedaj 45) 
verjetno izpadla določba, ki jo je vseboval 1. odstavek 
prvotnega besedila. 

Pripomba je v besedilu člena upoštevana. 

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

Pripombe sekretariata predlagatelj ne more upoštevati, 
saj sodi, da so splošna pravila o pomenu in značilnostih 
prometne signalizacije vsebovana v novem 50. 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 prvi odstavek 50. člena. Vse ostalo, kar ni določeno 
v poglavju o signalizaciji, bo določal podzakonski akt, ki 
ga določa zadnji odstavek novega besedila 50.člena. 

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 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 8. poglavju - 75. člen - ponovno opredelil 
disciplinske ukrepe, ki jih delodajalec lahko uporabi proti 
izvršilnim železniškim delavcem, ki kršijo delovno disciplino. 

1.3.17. Sekretariat ima pomisleke v zvezi z ureditvijo posebnih 
vprašanj, ki zadevajo proge drugih železnic in industrijske 
tire. 

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 - 
85. člen. Če je tir priključen na javno železniško 
infrastrukturo mora imeti poslovni red, na podlagi katerega 
se na njem odvija železniški promet, soglasje upravljavca 
- 87. 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 
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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. 

1.3.18. 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 82. 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. 

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

Pripomba sekretariata je umestna. Besedilo omenjenih 
členov je zajeto v besedilih 105., 106. in 107. člena 
predloženega besedila. 

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 (33. člen) delno pa je odvisno od 
reorganizacije SŽ in podelitve koncesije. 

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

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: 

■ direktiva 96/48/ESz 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 naslednje nove člene: 1., 3., 5., 
7., 18., 29., 31., 33., 46., 93, 94., 95., 96., 97., 98., 99. in 
100. 

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. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 
SKUPNOSTI 

11 Naslov predloga akta: ZAKON O VARNOSTI V 
ŽELEZNIŠKEM PROMETU 

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

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

IV. oddelek - III. poglavje (opravljanje storitev med 
Skupnostjo in Slovenijo) členi 53, 55 (Sporazum med EGS 
in Republiko Slovenijo na področju prometa členi 5, 8, 9, 
10, 11) 
IV. oddelek - IV. poglavje (splošne določbe) 56. člen 
V. oddelek (gospodarsko sodelovanje) 83. člen 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma Izhajajoče 
obveznosti izpolnjene: 

v celoti 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 
jih ni 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundami viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 
Direktiva Sveta 96/48/ES z dne 23. julija 1996 o 
interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema za 
velike hitrosti, 
Direktiva Sveta 93/38/ES z dne 14. junija 1993 o postopkih za 
določanje tehničnih parametrov izvajalcev prometa na 
področju vodnega, energijskega, kopenskega in 
telekomunikacijskega prometa, 

- Odločba Sveta in Komisije 96/1692-TEN o razvoju 
infrastrukturnih objektov prometa, pomembnih za vse države 
Skupnosti 

Komisija ES je dne 04.03.1999 preko Misije RS posredovala 
mnenje o besedilu zakona o varnosti v železniškem prometu. 
Njene pripomba je bila, da pravni red ES in njenih članic ne pozna 
posebnega zakona o varnosti v železniškem prometu, da je 
zakon morda prepodroben v zvezi s tehničnimi parametri, da pa 
v celoti nanj nimajo pripomb, če naš pravni red zahteva urejanje 
teh vprašanj z zakonom. 

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

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 
jih ni 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 
Predlog akta je usklajen s pravnimi viri ES izdanimi in uveljavljenimi 
do 30.03.1999. 

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

6) Ali je predlog akta preveden In v kateri jezik? 
Da, v angleški jezik. 

7) Sodelovan|e neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...) 
ne 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev 
Predlagani akt je v Državnem programu prevzema pravnega 
reda ES naveden pod šifro 1.2.4.9. Rok za uskladitev, naveden v 
programu, je prekoračen, ker besedilo predloga še ni bilo uvrščeno 
na dnevni red Državnega zbora. Novelirani program prevzema 
pravnega reda ES, sprejet s sklepom Državnega zbora št. 007- 
01/89-1/96 določa, da mora biti pravni red države na področju 
železniškega prometa usklajen s pravnim redom ES do 
31.12.2000. Do takrat morajo biti sprejeti vsi podzakonski akti, 
katerih pravna podlaga je zakon o varnosti v železniškem prometu. 

mag. Anton BERGAUER, l.r. 
MINISTER 

Urad za železnice: 
dr. Slavko Hanžel, l.r. 
državni sekretar 

Vodja pravne službe: 
Igor Klun, dipl.pravn., l.r. 
državni podsekretar 
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AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE 

SLOVENIJE 

1. 
Amandma k 18. členu 

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

"18. člen 

(1) Za rekonstrukcijo proge zaradi izboljšanja njenih prometnih in 
varnostnih lastnosti, s katero se ne posega v prostor zunaj 
progovnega pasu, oziroma če se ta izvaja na zemljišču javne 
železniške infrastrukture in je usklajena z morebitnimi drugimi 
upravljavci objektov in naprav, ni potrebno dovoljenje za poseg v 
prostor in ne gradbeno dovoljenje. Ta dela se morajo pred svojim 
začetkom priglasiti pristojnemu organu po predpisih o urejanju 
ptostora in graditvi objektov. 

(2) Za navedena dela mora biti izdelana projektna dokumentacija 
po predpisih o graditvi objektov. Tehnični pregled objekta iz prvega 
odstavka tega člena opravi komisija, ki jo določi minister. Po 
opravljenem tehničnem pregledu in predlogu komisije minister 
izda uporabno dovoljenje ali odredi poskusno obratovanje smiselno 
določbam predpisov o graditvi objektov. 

(3)Določbe prvega in drugega odstavka veljajo tudi za 
rekonstrukcijo proge, ki je določena v prostorskem izvedbenem 
aktu. 

(4) Za vzdrževalna dela, ki so kot taka opredeljena v predpisih, ki 
jih na podlagi tega zakona izda minister, ni potrebna priglasitev 
del pristojnemu organu po predpisih o urejanju prostora in graditvi 
objektov." 

Obrazložitev: 
Novo besedilo 18. člena je potrebno zaradi ustreznejše opredelitve 
dovoljenj za poseg v prostor, kakor tudi zaradi potrebne uskladitve 
z drugo veljavno zakonodajo. 

2. 
Amandma k 23. členu 

V 23. členu predloga zakona se doda novo besedilo tretjega 
odstavka in dopolni besedilo sedanjega tretjega odstavka, ki 
postane četrti odstavek: 

"(3) Nivojski prehodi, ki niso zavarovani z zapornicami ali 
polzapornicami, morajo biti opremljeni z opozorilnim radijskim 
oddajnikom. 

(4) Natančnejše pogoje iz drugega in tretjega odstavka določa 
predpis, ki ga izda minister v soglasju z ministrom, pristojnim za 
notranje zadeve." 

Obrazložitev: 
Zaradi številnih nesreč na železniških prehodih, ki niso zavarovani 
z zapornicami ali polzapornicami predlagamo na takih prehodih 
namestitev radijskih oddajnikov, ki bi voznike avtobusov in drugih 
vozil, ki bi imela v vozilu nameščen ustrezni sprejemnik opozarjal 
na križanje ceste z železnico. 

3. 
Amandma k 29. členu 

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

"29. člen 

(1) Stroški v zvezi z vzdrževanjem, obnovo ali rekonstrukcijo 
nivojskih prehodov bremenijo: 
1. upravljavca - za vzdrževanje in obnovo proge na nivojskem 

prehodu ter progovne signalizacije, ki opozarja vlake na 
nivojski prehod; 

2. upravljavca državne ceste - za vzdrževanje in obnovo 
cestišča na nivojskem prehodu ter prometne signalizacije, ki 
opozarja udeležence v cestnem prometu na nivojski prehod; 

3. upravljavca in upravljavca državne ceste v enakih delih - za 
vzdrževanje in obnovo naprav ter stroške osebja za 
zavarovanje prometa na nivojskem prehodu. 

(2) Določbe prejšnjega odstavka tega člena ne veljajo, če je cesta, 
ki prečka progo, občinska ali nekategorizirana cesta. V takšnem 
primeru lahko upravljavec in upravljavec občinske ceste ali 
nekategorizirane ceste medsebojna razmerja uredita s pogodbo." 

Obrazložitev: 
Novo besedilo 29. člena določa, da stroške v zvezi z nivojskimi 
prehodi pokrivajo v ustreznem deležu njihovi uporabniki, kar je 
tudi v skladu z zakonodajo Evropske skupnosti. 

4. 
Amandma k 106. členu 

V 106. členu predloga zakona se doda nov šesti odstavek, ki se 
glasi: 

"(6) Stroške za namestitev opozorilnih radijskih oddajnikov na 
nivojskih prehodih, ki niso zavarovani z zapornicami ali 
polzapornicami, poravna upravljavec ceste. Upravljavec in 
upravljavec ceste sta dolžna v enem letu po začetku veljavnosti 
zakona izdelati program za namestitev navedene opreme. Pro- 
gram mora biti izveden v treh letih od začetka veljavnosti tega 
zakona." 

Obrazložitev: 
Glede na predlagano novo besedilo tretjega odstavka 23. člena je 
bilo potrebno v 106. členu prehodnih določb določiti organ, ki bo 
pokril stroške za navedeno dodatno opremo kot tudi rok, v katerem 
bo potrebno ta program izvesti. 
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Predlog 

SPREMEMB IN DOPOLNITEV 

POSLOVNIKA 0 PARLAMENTARNI 

PREISKAVI (PoPP-A) 

- EPA 1114 - II - prva obravnava 

Številka: 020-02/98-28 
LJubjana, 20. marec 2000 

Na podlagi tretje alinee 134. člena v povezavi s 313. členom in 
175. členom poslovnika DZ RS (Ur. list št. 40/93, 80/94, 3/95, _ 
28/96,26/97) vlaga Komisija Državnega zbora RS za poslovnik 

- PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV POSLOVNIKA 
O PARLAMENTARNI PREISKAVI - PRVA OBRAVNAVA 

in ga pošilja na podlagi 3. odstavka 174. člena poslovnika 
Državnega zbora v obravnavo in sprejem po rednem 
zakonodajnem postopku. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena poslovnika DZ RS, 
sporoča, da bo pri obravnavi predloga na sejah delovnih teles 
in državnega zbora kot predstavnik predlagatelja sodeloval 
predsednik komisije dr. Ciril Ribičič. 

Predsednik: 
dr. Ciril Ribičič, l.r. 

A) UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi sprememb in dopolnitev 
poslovnika 

1.1. Pri delu preiskovalnih komisij se je pojavilo vprašanje, ali lahko 
poslanca-člana preiskovalne komisije, ki se iz opravičljivih 
razlogov ne more udeležiti seje preiskovalne komisije, 
nadomesti v skladu s četrtim odstavkom 159. člena 
poslovnika državnega zbora (v nadaljevanju: PoDZ) poslanec, 
ki je član iste poslanske skupine, ali pa to zaradi specifike 
parlamentarne preiskave in dela preiskovalne komisije ni 
možno. 

Komisija za poslovnik, ki je zadolžena za spremljanje 
uresničevanja poslovnika državnega zbora (134. člen PoDZ) 
je v mesecu maju 1999 prejela zahtevo za tolmačenje 
poslovnika o parlamentarni preiskavi (v nadaljevanju: PoPP), 
s katero bi odgovorila na opisano vprašanje. Člani komisije so 
na podlagi obširnega mnenja Sekretariata za zakonodajo in 
pravne zadeve, ki poudarja, da vprašanja ni možno rešiti s 
sprejemom razlage, ampak le s sprejemom spremembe PoPP, 
in da nadomeščanje v preiskovalni komisiji ni mogoče, v 
razpravi menili, da: 

nadomeščanje ni dopustno iz razlogov, ki jih navaja 
sekretariat v svojem mnenju, 
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nadomeščanje se je dogajalo in naj takšna praksa ostaja 
vse do spremembe poslovnika o parlamentarni preiskavi; 
slednji poslovnik je treba v najkrajšem možnem času 
popraviti in možnost nadomeščanja izključiti, 
nadomeščanje je dopustno, saj poslovnik o parlamentarni 
preiskavi nadomeščanja ne prepoveduje, niti ne ureja 
tega vprašanja, zato se na podlagi 25. člena poslovnika o 
parlamentarni preiskavi, ki napotuje na uporabo 
poslovnika DZ, lahko uporabi četrti odstavke 159. člena 
poslovnika DZ, ki pa izrecno določa, da ta določba velja 
vedno za delovna telesa, razen, če akt o ustanovitvi 
oziroma drug predpis ne določa drugače, 
razmisliti bi kazalo in uvesti možnost, da se z odlokom o 
sestavi preiskovalne komisije določi za vsakega člana 
stalnega nadomestnega člana, 
razlog, da nadomeščanje ni dopustno, ker se člani 
seznanjajo z zaupnimi gradivi, ne vzdrži, saj se s takšnimi 
gradivi seznanjajo tudi v drugih delovnih telesih državnega 
zbora, kjer pa ni sporno, da lahko člana nadomesti na 
podlagi 159. člena poslovnika drug poslanec, 
priprava razlage poslovnika zaradi ustavne materije 
parlamentarne preiskave ne bi bila primerna, zato naj se 
pripravi sprememba poslovnika o parlamentarni preiskavi, 
dosedanja praksa je bila napačna. 

Vseeno pa je v razpravi prevladalo stališče, da nadomeščanja, 
ki ga določa PoDZ, ne more biti v parlamentarni preiskavi. 
Zato so člani razpravo sklenili z sklepom, da kot pristojno 
delovno telo državnega zbora na podlagi tretje alinee 134. 
člena PoDZ pripravijo dopolnitev PoPP in sicer 11. člena 
poslovnika. 

/ 
1.2. Predloženi predlog sprememb in dopolnitev poslovnika o 

parlamentarni preiskavi (v nadaljevanju: PoPP-A) predlaga, 
da se v 11. členu poslovnika, ki ureja vprašanje sklepčnosti 
preiskovalne komisije in udeležbo članov komisije oziroma 
njihovo odsotnost, doda nov odstavek, ki izrecno in 
nedvoumno prepreči uporabo četrtega odstavka 159. člena 
PoDZ. Omenjeni odstavek PoDZ namreč v želji, da zagotovi 
sklepčnost in s tem delovanje delovnega telesa, omogoča, 
da poslanec po pooblastilu vodje poslanske skupine nadomesti 
drugega poslanca - člana delovnega telesa na seji tega 
delovnega telesa in sicer z vsemi pravicami in dolžnostmi 
člana. 

Pri tem pa je treba vedeti, da ima preiskovalna komisija nasproti 
delovnim telesom Državnega zbora v temelju drugačen 
položaj, saj ugotovi in oceni dejansko stanje, ki je lahko 
podlaga za odločanje državnega zbora na podlagi posebnih 
pooblastil, ki so smiselno enaka kakor jih imajo pravosodni 
organi, pri čemer je zato posebej pomembna tudi kontinuiteta 
članov. Po mnenju predlagatelja, ki se opira na mnenje 
sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve z dne 7.5.1999, 
te opisane okoliščine kažejo, da je imenovanje in delo v 
preiskovalni komisiji poimensko oziroma osebno opredeljeno. 
Pomembne so tako osebne okoliščine posameznega 
poslanca ob imenovanju in tekom dela preiskovalne komisije 
(3. člen PoPP), kot tudi njegov nadaljnji odnos do zaupnih 
podatkov ter osebnih in poslovnih tajnosti, ki jih je pri tem delu 
spoznal, tudi ves čas po tem - doživljensko (15. člen PoPP). 
Delovno telo pa na podlagi 124. člena PoDZ proučuje 
posamezna področja, pripravlja odločitve o politiki na teh 
področjih in oblikuje stališča do posameznih vprašanj ter 

pripravlja, proučuje in obravnava predloge zakonov ter drugih 
aktov državnega zbora pripravi predloge odločitev, o katerih 
je mogoče glasovati v državnem zboru1. 

Čeprav 11. člen PoPP določa pravila za sklepčnost dela 
preiskovalne komisije, pa bi glede na to, da v tem členu ni 
izrecne izključena možnost nadomeščanja člana na podlagi 
četrtega odstavka 159. člena PoDZ, lahko prišlo do 
drugačnega tolmačenja, če bi se sledilo naslednjemu, kar 
številčnemu, razmišljanju, člen 25. PoPP namreč določa, da 
veljajo za uvedbo parlamentarne preiskave ter za imenovanje 
in delo preiskovalne komisije določbe PoDZ, kolikor ni s PoPP 
drugače določeno. Uporaba 25. člena ob predpostavki, da 
11. člen kot lex - specialis v celoti ureja vse kar je posebnega 
za vprašanje sklepčnosti preiskovalne komisije, pripelje do 
sklepa, da se lahko tudi za preiskovalno komisijo uporabi 
četrti odstavek 159. člena PoDZ, še posebej, ker ta odstavek 
izključuje nadomeščanje le, če je državni zbor to vprašanje 
drugače določil z aktom v ustanovitvi delovnega telesa ali 
drugim aktom. Ker pa v dosedanji praksi tako akt oziroma 
sklep o odreditvi parlamentarne preiskave, kot tudi poslovnik 
o parlamentarni preiskavi, nista izključila uporabo četrtega 
odstavka 159. člena PoDZ, bi lahko zagovorniki tega stališča, 
neupoštevaje predhodno opisane drugačnosti parlamentarne 
preiskave in preiskovalne komisije, svojo razlago zagovarjali 
brez kakršnegakoli pravnega dvoma v njeno verodostojnost. 
Takšno stališče pa po mnenju predlagatelja zaradi opisane 
drugačne vloge preiskovalne komisije oziroma same 
parlamentarne preiskave ni mogoče in je zaradi pravne 
varnosti treba to vprašanje izrecno urediti s predlagano 
dopolnitvijo 11. člena v PoPP. 

1.3. Med pripravo tez sprememb poslovnika, ki jih je obravnavala 
komisija, je posebna delovna skupina vključila poleg omenjene 
dopolnitve PoPP v teze še dodatne rešitve, ki jih je moč strniti 
v naslednjem: 

preiskovalna komisija ima najmanj pet članov, izmed 
katerih državni zbor imenuje predsednika in 
podpredsednika preiskovalne komisije; Tako nimamo več 
namestnika predsednika preiskovalne komisije, ampak 
podpredsednika te komisije. Preimenovanje je bilo nujno 
zaradi lažjega poimenovanja vseh funkcij v preiskovalni 
komisiji; 
vsak član ima svojega namestnika iz poslanske skupine, 
katere član je; 
namestnik, ki bi ga državni zbor imenoval z odlokom o 
ustanovitvi in sestavi preiskovalne komisije, bo lahko 
prisoten pri izvedbi parlamentarne preiskave in dokazil. 
Kadar oi nadomeščal odsotnega predsednika oziroma 
podpredsednika preiskovalne komisije ali člana 
preiskovalne komisije bo imel pravice in dolžnosti člana 
preiskovalne komisije; 

- zadržanost člana preiskovalne komisije, ki ga je 
nadomestil na seji namestnik člana, se šteje za opravičeno 
odsotnost; 
zaradi uvedbe namestnika je bila kot nepotrebna črtana 
rešitev, da se o poslancu, ki se večkrat neopravičeno ni 
udeležil seje preiskovalne komisije, razpravlja na seji 
Državnega zbora in predlaga njegova razrešitev (zadnji 
odstavek 11. člena PoPP). 

' Povzeto po mnenju Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve z dne 
7.5.1999, št. 020-02/92-25/163, 0610-02/97-14. 
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Omenjene rešitve pomenijo zagotavljanje sklepčnosti 
preiskovalne komisije in to v skladu z naravo parlamentarne 
preiskave, ki je bila predstavljena v mnenju Sekretariata za 
zakonodajo in pravne zadeve in sicer med pripravo končnega 
besedila PoPP-A. Obenem pa predlagane rešitve uzakonjajo 
potrebo parlamentarne prakse, da se omogoči nadomeščanje 
odsotnega člana s poslancem, ki pa je določen z odlokom o 
ustanovitvi komisije, ki je sprotno seznanjen s potekom 
parlamentarne preiskave in ima pravico vpogleda v dokazila. 

1.4. Komisija za poslovnik je na 18. seji, dne 1. marca 2000 
obravnavala in z dvotretjinsko večino prisotnih članov komisije 
(12 PRISOTNIH, 9 ZA, 0 PROTI), sprejela predlog sprememb 
in dopolnitev poslovnika o parlamentarni in sklenila, da ga 
vloži v zakonodajni postopek. 

2. Finančne in druge posledice 

Predlagane spremembe in dopolnitve PoPP bodo imele 
finančne posledice le v delu, ki določa, da poleg članov 
preiskovalne komisije sodelujejo pri delu preiskovalne komisije 
tudi namestniki članov. Zanje bo namreč potrebno zagotoviti 
sredstva za pokritje stroškov dela (razmnoževanja in 
dostavljanja gradiva oziroma druge stroške), kar pa 
predlagatelj dopolnitve PoPP ni v moči izračunati, saj s temi 
podatki razpolaga Komisija za volitve, imenovanje in 
administrativne zadeve. 

Med drugimi posledicami, ki jih bo imel sprejem predlaganih 
sprememb in dopolnitev poslovnika o parlamentarni preiskavi, 
pa je omeniti, da bo jasnost določb glede vprašanja 
nadomeščanja članov preiskovalne komisije, imela le pozitiven 
vpliv na delo preiskovalnih komisi\. 

B) BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V poslovniku o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93) 
se prvi odstavek 6. člena spremeni, tako, da se glasi: 

"Preiskovalno komisijo sestavlja najmanj pet članov. Vsak 
član ima svojega namestnika. Poslanska skupina se lahko 
odpove članstvu oziroma namestništvu v preiskovalni 
komisiji". 

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"Državni zbor izmed članov izvoli predsednika in 
podpredsednika preiskovalne komisije." 

V tretjem in četrtem odstavku, ki postaneta četrti in peti odstavek, 
se za besedico "članov" doda "oziroma namestnikom. 

Peti odstavek se črta. 

2. člen 

Za 6. členom se doda nov 6. a člen , ki se glasi: 

"6. a člen 

Namestnik člana preiskovalne komisije je lahko prisoten pri izvedbi 
parlamentarne preiskave in dokazil. 

Kadar namestnik člana preiskovalne komisije nadomešča 
odsotnega predsednika oziroma podpredsednika preiskovalne 
komisije ali člana preiskovalne komisije ima pravice in dolžnosti 
člana preiskovalne komisije. 

Namestnik člana preiskovalne komisije ima pravico vpogleda v 
dokazila in biti sprotno obveščen o postopku parlamentarne 
preiskave. 

Za namestnika člana preiskovalne komisije veljajo smiselno 

določbe poslovnika in zakona o parlamentarni preiskavi, ki veljajo 
za člana preiskovalne komisije". 

3. člen 

V četrtem odstavku 10. člena se besedi "njegov namestnik" 
spremenijo v "podpredsednik. 

4. člen 

V 11. členu se v prvem odstavku besedi "njegov namestnik" 
spremenijo v "podpredsednik, namesto pike pa se doda vejica in 
naslednje besedilo "ki ne opravljajo funkcije predsednika ali 
podpredsednika preiskovalne komisije 

Za prvim odstavkom se dodata nova dva odstavka, ki se glasita: 

"Pri zagotavljanju sklepčnosti se ne uporablja določba o 
nadomeščanju poslanca delovnega telesa državnega zbora, 
ki se iz opravičljivih razlogov ne more udeležiti seje delovnega 
telesa (četrti odstavek 159. člena poslovnika državnega 
zbora, Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 3/95, 28/96 in 26/97). 

Zadržanost člana preiskovalne komisije, ki ga je nadomestil 
na seji namestnik člana, se šteje za opravičeno odsotnost". 

Drugi odstavek postaneta tretji odstavek. 

Sedanji tretji odstavek se črta. 

5. člen 

V tretjem odstavku 18. člena se besede "namestnika 
predsednika" spremenijo v "podpredsednika". 

6. člen 

Spremembe in dopolnitve poslovnika o parlamentarni preiskavi 
začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
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B) OBRAZLOŽITEV i 

(I) Predlagane spremembe in dopolnitve PoPP so naslednje: 

a) sprememba najmanjše številčnosti preiskovalne komisije 
in njene sestave, 

b) vsak član preiskovalne komisije ima svojega namestnika 
iz njegove poslanske skupine, 

c) izrecna prepoved nadomeščanja članov na podlagi 
določb poslovnika državnega zbora. 

k a)Po predlagani ureditvi (1. člen) bo preiskovalna komisija 
najmanj petčlanska. V njej bo poleg predsednika preiskovalne 
komisije in podpredsednika preiskovalne komisije še najmanj 
troje članov komisije. Pri tem pa daje PoPP-A pravico, da 
poslanske skupine imenujejo v preiskovalno komisijo poleg 
svojega člana tudi njegovega namestnika. 

Obenem se je spremenila tudi sestava preiskovalne komisije. 
Tako preiskovalno komisijo sestavljajo: 
- predsednik, ki je izvoljen izmed članov, 
- podpredsednik, ki je tudi izvoljen izmed članov 

člani preiskovalne komisije 
namestniki članov, kar je razumeti tako namestnika 
predsednika, podpredsednika in vseh ostalih članov 
preiskovalne komisije. Prva dva namestnika v primeru 
nadomeščanja na seji preiskovalne komisije nimata pravic 
in dolžnosti, ki njih opravljata predsednik oziroma 
podpredsednik preiskovalne komisije, ampak sta le v 
funkciji člana preiskovalne komisije. 
Razlog za preimenovanje namestnika predsednika 
preiskovalne komisije v podpredsednika je v izogib 
možnim zamenjavam z namestniki članov preiskovalne 
komisije, ki jih bosta imela tudi predsednik in 
podpredsednik preiskovalne komisije. 

K b) Položaj in vloga namestnika, ki ga bo imel vsak član 
preiskovalne komisije, torej tudi predsednik in podpredsednik, 
določa 2. člen PoPP-A. Namestnik bo lahko sodeloval pri 
izvedbi parlamentarne preiskave (obseg določa 8. člen PoPP) 
in pri izvedbi dokazil, ki jih preiskovalna komisiia določi v 
dokaznem sklepu (6. člen zakona o parlamentarni preiskavi). 
Prav s tem pa je omogočeno tudi izvajanje najpomembnejše 
vloge namestnika člana preiskovalne komisije; namestnik 
člana bo nadomeščal odsotnega člana preiskovalne komisije 
na seji preiskovalne komisije z vsemi pravicami in dolžnosti 
člana. 

Predlagatelj PoPP-A nadalje, zaradi morebitnih dvomov, 
izrecno določa, da morajo strokovne službe preiskovalne 
komisije sprotno obveščati namestnika člana o postopku 
parlamentarne preiskave (obseg določen v 8. členu PoPP) in 
da se mu zagotovi vpogled v vsa dokazila. Po mnenju 
predlagatelja bi lahko le ob izpolnjevanju vseh teh 
predpostavkah namestnik v "vsakem trenutku" nadomestil 
na seji preiskovalne komisije odsotnega člana. 

PoPP-A hkrati določa tudi za namestnike smiselno enake 
pravice in dolžnosti kot za člana. To je predvsem glede 

prepovedi sodelovanja v preiskovalni komisiji in glede 
vprašanja izločitve (3. člen zakona o parlamentarni preiskavi), 
varovanja tajnosti zaupnih dejstev, s katerimi se je seznanil v 
teku postopka parlamentarne preiskave (15. člen zakona o 
parlamentarni preiskavi) ter pravice do osebnega varovanja 
na podlagi 13. člena PoPP. 

K c) Zadnja vsebinska sprememba (4. člen) pomeni izpeljavo 
stališča komisije za poslovnik, da nadomeščanja na podlagi 
četrtega odstavka 159. člena PoDZ v postopku 
parlamentarne preiskave ni možno in ni dopustno. 

Obenem pa omenjeni člen, skladno s spremembo sestave 
preiskovalne komisije, na novo opredeljuje sklepčnost 
preiskovalne komisije. Preiskovalna komisija je sklepčna, če 
je na seji prisoten njen predsednik oziroma podpredsednik in 
večina članov, ki nimajo v preiskovalni komisiji nobenih 
vodstvenih funkcij (kot jih imata predsednik in podpredsednik). 
Tako bo preiskovalna komisija v primeru, da jo bo sestavljalo 
pet članov (predsednik, podpredsednik in trije člani) in pet 
njihovih namestnikov, sklepčna, če bo na seji prisotnih najmanj 
troje poslancev (funkcionar in dva člana oziroma njuna 
namestnika); pri tem se v sklepčnost ne všteva morebitna 
prisotnost namestnika odsotnega funkcionarja (če je le ta 
prisoten, bodo ob opisanem primeru na seji štirje poslanci). Z 
uvedbo možnosti, da imajo vsi člani svoje namestnike, torej 
tudi oba funkcionarja preiskovalne komisije, se je povečala 
obvezna prisotnost na seji preiskovalne komisije, ob 
predpostavki, da imata funkcionarja svoja namestnika in da 
odsotnega funkcionarja na seji nadomešča njegov namestnik. 
Pri tem pa je ponovno opozoriti, da bo imel ta namestnik le 
pravice in dolžnosti člana preiskovalne komisije. 

Hkrati z uvedbo namestnika člana pa je predlagano, da se 
šteje odsotnost zadržanega člana za upravičeno, če ga je 
nadomestil na seji njegov namestnik. Rešitev je povzeta po 
ureditvi, ki jo poznamo pri delu drugih delovnih teles državnega 
zbora. Štiriinštirideseti člen PoDZ, ki velja tudi za preiskovalne 
komisije, namreč med naštevanjem opravičene zadržanosti 
poslanca s seje ne določa primera, ki bi se po predlagateljevem 
prepričanju moral šteti za opravičeno odsotnost. Če PoPP-A 
uvaja namestnika člana preiskovalne komisije je povsem 
dopustno, da se sledi ureditvi, ki velja za druga delovna telesa. 
Tudi pri slednjih se namreč šteje zadržanost poslanca, ki je 
bil nadomeščen z drugim poslancem iz iste poslanske 
skupine, za opravičeno. Zato predlagatelj predlaga smiselno 
isto ureditev in dodaja tako zadržanost v seznam že veljavnih 
upravičenih odsotnosti. 

(II) Sprememba PoPP, določena v 3. In 5. členu PoPP-A, pomeni 
le uskladitev pojma "namestnik predsednika preiskovalne 
komisije" s "podpredsednikom preiskovalne komisije" v PoPP. 

(III).Zadnji 6. člen določa, da bi spremembe in dopolnitve PoPP 
začele veljati petnajsti dan po njihovi objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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BESEDILO ČLENOV, ZA KATERE SO 

PREDLOŽENE SPREMEMBE IN 

DOPOLNITVE POSLOVNIKA 

"6. člen 

Preiskovalno komisijo sestavljajo predsednik in njegov namestnik 
ter najmanj pet članov. 

V preiskovalno komisijo se lahko imenujejo samo poslanci. 

Če je parlamentarna preiskava uvedena na predlog poslanca ali 
na zahtevo Državnega sveta, vsaka poslanska skupina lahko 
zahteva, da ima v preiskovalni komisiji sorazmerno število članov 
glede na številčno zastopanost poslanske skupine. 

Če je parlamentarna preiskava uvedena na zahtevo tretjine 
poslancev, imajo vse poslanske skupine v preiskovalni komisiji 
enako število članov. Predsednik preiskovalne komisije se izvoli 
izmed poslancev, ki so vložili zahtevo za uvedbo parlamentarne 
preiskave 

10. člen 

Četrti odstavek 10. člena se glasi: 

"V odsotnosti predsednika izvršuje njegove pristojnosti njegov 
namestnik." 

11. člen 

Preiskovalna komisija je sklepčna, če je navzoč predsednik ali 
njegov namestnik in večina članov. 
Če preiskovalna komisija ni sklepčna, predsednik odloži začetek 
seje oziroma prekine začeto sejo za določen čas. Če tudi po 
preteku tega časa komisija ni sklepčna, predsednik določi nov 
datum seje. 
Če se član preiskovalne komisije večkrat neopravičeno ne udeleži 
seje komisije, predsednik preiskovalne komisije predlaga 
predsedniku Državnega zbora, naj uvrsti na dnevni red seje 
Državnega zbora vprašanje razrešitve takega člane" 

18. člen 

Tretji odstavek 18. člena se glasi: 

"Zapisnik vsebuje: kraj in čas seje, imena in priimke predsednika 
oziroma namestnika predsednika in navzočih članov preiskovalne 
komisije, imena in priimke drugih oseb, ki sodelujejo na seji, 
podatek, ali je bila seja odprta ali zaprta za javnost, ter bistvene 
podatke o poteku dokazovanja. Sestavni del zapisnika je 
dobesedni zapis (magnetogram) seje". 

BESEDILO ČETRTEGA ODSTAVKA 159. 
ČLENA PoDZ 

Četrti odstavek 159. člena poslovnika državnega zbora (PoDZ), 
ki se naj ne bi uporabljal pri delu preiskovalne komisije, se glasi: 

"Če se poslanec iz opravičenih razlogov ne more udeležiti seje 
delovnega telesa, katerega član je, ga lahko na seji delovnega 
telesa nadomesti poslanec, ki je član iste poslanske skupine, z 
vsemi pravicami in dolžnostmi člana delovnega telesa, razen če 
državni zbor z aktom o ustanovitvi delovnega telesa ali drugim 
aktom ni določil drugače" 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO REPUBLIKE CIPER 0 

SODELOVANJU V KULTURI, 

IZOBRAŽEVANJU IN ZNANOSTI 

(BCYKIZ) 

■ EPA 1117-11- 

Številka: 681-10/98-3 
Ljubljana, 20.03.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 151. seji dne 16. marca 2000 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE 
CIPER O SODELOVANJU V KULTURI, IZOBRAŽEVANJU 
IN ZNANOSTI, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 
63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

- dr. Dimitrij RUPEL, minister za zunanje zadeve, 
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Vojko VOLK, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve, 
- Tanja OREL ŠTURM, državna podsekretarka v Ministrstvu 

za zunanje zadeve. 

1. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Republike Ciper o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti, 
podpisan 21. januarja 1999 v Ljubljani. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:' 

' Besedilo izvirnika v grškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne 
pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. 
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SPORAZUM 

MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN 

VLADO REPUBLIKE CIPER 

O 

SODELOVANJU V KULTURI, 

IZOBRAŽEVANJU IN ZNANOSTI 
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Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Ciper (v nadaljevanju 
"pogodbenici") sta se 

V ŽELJI spodbujati in razvijati sodelovanje med svojima državama 
v kulturi, izobraževanju in znanosti, 

V PREPRIČANJU, da bo takšno sodelovanje pripomoglo k 
medsebojnemu razumevanju in h krepitvi odnosov med njunima 
državama, 

ODLOČENI spoštovati načela helsinške Sklepne listine 
Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi, Pariške listine za 
novo Evropo in Dunajske deklaracije Sveta Evrope, 

dogovorili, kot sledi: 

7. člen 

Sodelovanje v znanosti, raziskovanju in tehnologiji ureja poseben 
sporazum, če se pogodbenici tako dogovorita. 

8. člen 

(a) V ta namen pogodbenici na podlagi vzajemne koristi spodbujata 
in olajšujeta izmenjave in sodelovanje v teoretičnih in uporabnih 
znanostih ter zagotavljata ustrezne možnosti za stike med 
znanstvenimi institucijami in organizacijami, raziskovalnimi inštituti, 
univerzami in drugimi visokošolskimi institucijami, znanstveniki, 
raziskovalci in strokovnjaki svojih držav; spodbujata tudi skupne 
dejavnosti na specializiranih področjih in v temah v skupnem 
interesu. 

1. člen 

Pogodbenici spodbujata in omogočata sodelovanje med kulturnimi, 
izobraževalnimi in znanstvenimi institucijami svojih držav. 
Spodbujata in podpirata tudi razširjanje svojih jezikov in kultur. 

2. člen 

(a) Pogodbenici podpirata izmenjavo umetnikov in strokovnjakov 
za likovno umetnost, gledališče, glasbo, ples, film, radio in televizijo, 
književnost, knjižnice in muzeje. 

\b) Da bi razvili in razširili znanstveno sodelovanje, pogodbenici 
med drugim olajšujeta: 

i. obiske, študijska potovanja in posvetovanja raziskovalcev, 
znanstvenikov in drugih strokovnjakov, 

ii. skupno izdelavo in izvedbo raziskovalnih programov in 
projektov ter izmenjavo njihovih izidov, 

iii. organizacijo skupnih tečajev, konferenc in simpozijev, 
iv. izmenjavo avdiovizualnega znanstvenega gradiva, 
v. organizacijo znanstvenih razstav in prikazov, 
vi. izmenjavo znanstvene literature, dokumentacije in informacij. 

(b) Pogodbenici spodbujata sodelovanje med svojimi arhivi z 
izmenjavo publikacij, mikrofilmov, kopij dokumentov ob 
upoštevanju ustreznih predpisov, veljavnih v vsaki državi. 

3. člen 

9. člen 

Pogodbenici spodbujata sodelovanje med svojimi športnimi organi. 
Podrobnosti se določijo v neposrednih stikih med omenjenimi 
organi. 

(a) Pogodbenici spodbujata sodelovanje pri ohranjanju svoje 
kulturne dediščine ter podpirata in spodbujata izmenjave za 
ohranjanje okolja. 

(b) Pogodbenici tudi spodbujata izmenjave informacij, publikacij in 
strokovnjakov v konzervatorstu in varovanju starodavnih 
spomenikov ter izmenjavo informacij in izkušenj v arheometalurgiji. 

(c) Pogodbenici spodbujata sodelovanje na znanstvenih 
razstavah, seminarjih, konferencah in simpozijih o arheoloških 
zadevah, organiziranih v svojih državah. 

10. člen 

Pogodbenici spodbujata sodelovanje in izmenjave med mladimi in 
med mladinskimi organizacijami svojih držav. 

11. člen 

Pogodbenici spodbujata sodelovanje na področju javnih občil z 
neposrednimi stiki med tiskovnimi organizacijami in založniki ter 
z izmenjavo novinarjev in dopisnikov med državama. 

4. člen 

Pogodbenici v skladu s svojo notranjo zakonodajo sodelujeta pri 
preprečevanju nezakonitega trgovanja s kulturnimi dobrinami. 

5. člen 

Pogodbenici podpirata izmenjavo univerzitetnih učiteljev, študentov, 
znanstvenikov in strokovnjakov. V skladu s svojimi sredstvi tudi 
podeljujeta štipendije za študij in specializacijo raziskovalcem in 
študentom druge pogodbenice. 

6. člen 

V skladu s svojima notranjima zakonodajama pogodbenici proučita 
potrebne pogoje za vzajemno priznanje strokovnih in znanstvenih 
naslovov. 

12. člen 

Pogodbenici spodbujata sodelovanje med državnimi časopisnimi 
agencijami. 

13. člen 

Pogodbenici v skladu s predpisi in zakoni, ki veljajo na njunih 
ozemljih, dajeta vse možne olajšave za vstop, izstop in bivanje 
oseb in za uvoz gradiva in opreme, potrebnih za uresničevanje 
programov ali izmenjav, dogovorjenih v skladu s tem 
sporazumom. % 

14. člen 

(a) Za uresničevanje tega sporazuma pogodbenici ustanovita 
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Skupni odbor, oblikovan na podlagi enakosti, ki bo proučil vsa 
vprašanja, ki bi se lahko pojavila pri kulturnem, izobraževalnem 
in znanstvenem sodelovanju med pogodbenicama. 

(b) Skupni odbor se sestaja po potrebi, izmenično v Sloveniji in na 
Cipru. Sestanki se dogovorijo po diplomatski poti. 

15. člen 

(a) Ta sporazum začne veljati na dan izmenjave not o izpolnitvi 
vseh potrebnih notranjepravnih postopkov. 

(b) Ta sporazum ostane v veljavi pet let. Nato se samodejno 
obnavlja za nadaljnje obdobje petih let, razen če ga katera od 
pogodbenic pisno ne odpove po diplomatski poti šest mesecev 
pred iztekom katerega koli takšnega obdobja. 

« 
(c) V primeru odpovedi tega sporazuma bo vsak program 
izmenjave in vsak projekt, ki je bil začet na podlagi tega sporazuma 
in še vedno poteka, ostal v veljavi, dokler ne bo dokončan. 

(d) Z dnem začetka veljavnosti tega sporazuma v odnosih med 
Republiko Slovenijo in Republiko Ciper preneha veljati Konvencija 
med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado 
Republike Ciper o sodelovanju v izobraževanju, znanosti in kulturi 
ter tehničnem sodelovanju, podpisana 12. novembra 1969. 

V POTRDITEV TEGA, sta podpisana, ki sta pravilno pooblaščena, 
podpisala ta sporazum. 

Sestavljeno v Ljubljani dne 21. januarja 1999 v dveh izvirnikih v 
slovenskem, grškem in angleškem jeziku. Ob razlikah v razlagi 
prevlada besedilo v angleškem jeziku. 

ZA VLADO ZA VLADO 
REPUBLIKE SLOVENIJE REPUBLIKE CIPER 

Boris Frlec l.r. loannis Kasoulides l.r. 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za zunanje zadeve, Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šport in Ministrstvo Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe, 
za znanost in tehnologijo. 

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Ciper 
o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti sta 21. januarja 
1999 v Ljubljani podpisala g. Boris Frlec minister za zunanje zadeve 
Republike Slovenije in g. loannis Kasoulides minister za zunanje 
zadeve Republike Ciper. 

Sporazum omogoča uresničevanje vseh vrst sodelovanja v 
izobraževanju, kulturi in znanosti. 

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o 
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Ratifikacija sporazuma ne bo narekovala izdaje novih ali 
spremembe veljavnih predpisov. 

V zvezi z izvajanjem tega sporazuma bo potrebno zagotoviti 
finančna sredstva, ki jih zagotavljajo resorna ministrstva v okviru 
letnih programov in proračunov. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE 0 

UPORABI KOPRSKEGA PRISTANIŠČA 

(BSKUKP) 

- EPA 1118-11- 

Številka: 340-14/97-4 
Ljubljana, 20.03.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 151. seji dne 16. marca 2000 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE 
REPUBLIKE O UPORABI KOPRSKEGA PRISTANIŠČA, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 
63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 

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

- dr. Dimitrij RUPEL, minister za zunanje zadeve, 
- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze, 
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Vojko VOLK, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Edvard ROŠKAR, državni sekretar v Ministrstvu za promet 

in zveze, 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve. 

1. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Slovaške republike o uporabi koprskega pristanišča, podpisan v 
Bratislavi 19. marca 1999. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:' 

* Besedilo v slovaškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne 
pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. 
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SPORAZUM 6. člen 

MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE O 

UPORABI KOPRSKEGA PRISTANIŠČA 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Slovaške republike (v 
nadaljnjem besedilu pogodbenici) sta se v želji po okrepitvi 
medsebojnega sodelovanja in ugodnejših možnosti za prevoz 
blaga preko koprskega pristanišča sporazumeli o naslednjem: 

1. člen 

(1) Trgovske ladje, namenjene za prevoz blaga in/ali potnikov, ki 
plujejo pod slovaško zastavo ali zastavo katere koli druge države, 
ki jih slovaška stran uporablja za pomorske dejavnosti, lahko 
uporabljajo koprsko pristanišče kot svoje osnovno pristanišče. 

(2) Ladje, navedene v prvem odstavku tega člena, imajo pravico 
do ugodnejših pogojev dobave za preskrbo ter oskrbovanje z 
nadomestnimi deli in potrošnimi dobrinami v koprskem pristanišču. 

2. člen 

Slovaška pogodbenica bo pospeševala naložbe slovaških podjetij 
v koprsko pristanišče tako v njegovo infrastrukturo kot tudi v 
industrijske in druge objekte ter naprave, zlasti za dolgoročne 
poslovne povezave med koprskim pristaniščem in njegovimi 
slovaškimi partnerji. 

3. člen 

Pristojni organ Republike Slovenije bo, če in kadar bo to potrebno, 
zagotovil pomoč in svetoval vsakokratnemu upravljavcu 
koprskega pristanišča, da bo ta glede na razpoložljive zmogljivosti 
slovaškim partnerjem na območju pristanišča in proste cone 
omogočil najem skladiščnih površin. 

4. člen 

(1) Zaradi skupnega interesa za povečanje prometa v koprskem 
pristanišču bodo pristojni organi Republike Slovenije in drugi 
izvajalci storitev zagotavljali slovaškim partnerjem pomoč pri 
pripravi dokumentacije za hiter in nemoten pretok tranzitnega 
blaga. 

(2) Slovaška podjetja, pooblaščena za opravljanje dejavnosti, 
povezanimi s trgovino, bodo v skladu s slovenskimi zakoni in 
predpisi pri opravljanju teh dejavnosti v koprskem pristanišču 
deležna enakih davkov in ugodnosti kot podobna slovenska 
podjetja. 

5. člen 

Pogodbenici bosta proučili možnost za posebne ugodnosti za 
prevoz blaga in/ali potnikov, ki uporabljajo koprsko pristanišče 
med železniškim, kombiniranim in/ali cestnim prevozom. 

Pogodbenici se zavezujeta, da bosta podpirali sodelovanje med 
pristojnimi upravnimi organi in gospodarskimi organi ali združenji 
(gospodarski zbornici obeh držav) vsaka v svoji državi z 
namenom, da se poveča zanimanje za uporabo koprskega 
pristanišča. 

7. člen 

(1) Za spremljanje izvajanja tega sporazuma pogodbenici 
ustanovita Skupni odbor, ki bo usklajeval interese, reševal 
morebitne spore in po potrebi predlagal pogodbenicama ukrepe 
za pospeševanje sodelovanja med državama na področju 
pomorskega prometa. 

(2) Skupni odbor se bo sestajal na pobudo ene ali druge 
pogodbenice najmanj enkrat letno izmenično v Republiki Sloveniji 
in v Slovaški republiki. 

(3) Sestavo Skupnega odbora določita pristojna organa 
pogodbenic. Pri nesoglasju na ravni Skupnega odbora se bodo 
spori reševali po diplomatski poti. 

8. člen 

Za izvajanje tega sporazuma je pristojni organ v Slovaški republiki 
Ministrstvo za promet, pošto in zveze Slovaške republike, v 
Republiki Sloveniji pa Ministrstvo za promet in zveze Republike 
Slovenije. 

9. člen 

(1) Ta sporazum začne veljati na dan prejema zadnjega obvestila, 
s katerim se pogodbenici medsebojno po diplomatski poti obvestita 
o izpolnitvi notranjepravnih pogojev za začetek njegove 
veljavnosti. 

(2) Ta sporazum se sklene za nedoločen čas. Katera koli 
pogodbenica ga lahko pisno odpove s šestmesečnim odpovednim 
rokom, vendar ne prej kot tri leta po začetku njegove veljavnosti. 

(3) Ta sporazum se lahko spreminja in dopolnjuje na podlagi 
vzajemnega soglasja pogodbenic. Spremembe in dopolnitve 
morajo biti pisne. 

Sklenjeno v Bratislavi dne 19. marca 1999 v dveh izvirnikih v 
slovenskem, slovaškem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa 
tri besedila verodostojna. Pri razlikah v razlagi je odločilno angleško 
besedilo. 

ZA VLADO ZA VLADO 
REPUBLIKE SLOVENIJE SLOVAŠKE REPUBLIKE 

dr. Janez Drnovšek, l.r. Mikulaš Dzurinda, l.r. 
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3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV - SLOVAŠKA 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Slovaške republike sta s 
sklenitvijo Sporazuma o uporabi koprskega pristanišča okrepili 
medsebojno sodelovanje in omogočile ugodnejše možnosti za 
prevoz blaga preko pristanišča Koper. Sporazum ureja temeljna 
vprašanja opravljanja pomorskega prometa preko koprskega 
pristanišča. 

Pobudo za sklenitev sporazuma je podala Vlada Slovaške 
republike, v mesecu maju leta 1997, ob obisku slovaške delegacije 
na Ministrstvu za promet in zveze v Ljubljani. Po preučitvi predloga 
sporazuma ter možnosti o nadaljnjem sodelovanju na področju 
pomorskega prometa je bilo ugotovljeno, da je sklenitev tega 
sporazuma v interesu Republike Slovenije predvsem zaradi 
promoviranja in izkoriščanja koprskega pristanišča in celotne 
transportne poti, ki se bo uporabljala ob prevozu slovaškega 
blaga preko koprskega pristanišča. 

Bistveni elementi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Slovaške republike so: 

uporaba koprskega pristanišča kot baznega pristanišča za 
ladje, ki plujejo pod slovaško zastavo ali zastavo kakšne 
druge države; 
spodbujanje vlaganj slovaških interesentov v infrastrukturne 
in druge objekte in naprave v koprskem pristanišču; 

uporabo zmogljivosti skladišč in skladiščnih površin v 
koprskem pristanišču; 
sodelovanje pri urejanju dokumentacije za hiter in nemoten 
pristaniški tranzit; 
opravljanje dejavnosti tranzitnega prometa slovaških podjetij; 
povečanje stopnje integriranosti železniških in ostalih 
prometnih sistemov, ki sodelujejo v prevozu blaga in potnikov 
med koprskim pristaniščem in Slovaško republiko; 
razširitev in poglobitev sodelovanja med pristojnimi državnimi 
organi in gospodarskimi subjekti oz. njihovimi združenji, kar 
bo povečalo zanimanje za uporabo koprskega pristanišča 
med slovaškimi gospodarskimi subjekti. 

Sporazum sta podpisala predsednik Vlade Republike Slovenije 
dr. Janez Drnovšek in predsednik Vlade Slovaške republike 
Mikulaš Dzurinda, ob obisku slovenske delegacije na Slovaškem, 
dne 19.03.1999. 

Izvajanje sporazuma ne bo zahtevalo posebnih finančnih sredstev. 

Za izvajanje sporazuma bo skrbelo Ministrstvo za promet in zveze. 

Sporazum v skladu s 63. členom Zakona o zunanjih zadevah 
ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 
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Predlog 

PROGRAMA DELA DRUŽBE ZA 

AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI 

ZA LETO 2000 (0dDARS2000) 

- EPA 1115-11- 

Številka: 346-01/99-9 
Ljubljana, 20.03.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 151. seji dne 16.3.2000 sprejela: 

- PREDLOG PROGRAMA DELA DRUŽBE ZA AVTOCESTE 
V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA LETO 2000, 

ki ga pošilja na podlagi 6. člena Zakona o družbi za avtoceste 
v Republiki Sloveniji. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 268. člena poslovnika 

Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zvene, 
- Žarko PREGELJ, državni sekretar v Ministrstvu za promet 

in zveze, 
- Angel POLAJNKO, državni podsekretar v Ministrstvu za 

promet in zveze, 
- Dean HERENDA, podsekretar v Ministrstvu za promet in 

zveze, 
- mag. Janez BOŽIČ, predsednik uprave DARS, d.d., 
- Lado PRAH, podpredsednik uprave DARS, d.d. 
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Predlog Programa dela DARS d.d. za leto 2000 je pripravila in sprejela Uprava 
družbe na svoji 52. seji dne 23.02.2000: 

mag. Janez Božič, univ.dipl.inž. 

Lado Prah, univ.dipl.inž. 

mag. Stanko Debeljak, univ.dipl.oec. 

Abdon Peklaj, univ.dipl.inž. 

Erika Trojer, univ.dipl.iur. 

Gordana Višinski, univ.dipl.inž. L .c <. 
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VSEBINA 

1. SPLOŠNO 

1.1. PODATKI O DRUŽBI 
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4.1.4. DRUGI VIRI 

4.2. PLANIRANJE IN ZAGOTAVLJANJE LIKVIDNOSTI 

5. OCENA POTREBNIH VIROV IN REALIZACIJE 
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6. REKAPITULACIJA PROGRAMA DELA 2000 Z 
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Na podlagi Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Ur.list RS št. 
13/96 in 41/98) ter Letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2000 (Ur.list RS št. 

/ ) je Uprava družbe na svoji 52.seji, dne 22.02.2000, sprejela 

PROGRAM DELA DRUŽBE 

1. SPLOŠNO 

1.1. Podatki o družbi 

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju DARS d.d.) je bila ustanovljena na 
podlagi Zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Ur.list RS št. 57/93) za 
opravljanje finančnega inženiringa, pripravo, organiziranje in vodenje gradnje in vzdrževanja 
omrežja avtocest ter upravljanje avtocest v Republiki Sloveniji, skladno z odločitvami 
Državnega zbora. 

Družba je bila 7.12.1993 registrirana s sedežem v Celju. 

Po Statutu DARS d.d. so organi družbe skupščina družbe, nadzorni svet in uprava družbe, 
strokovna organa družbe pa sta finančni in projektni svet družbe. 

DARS d.d. je imela ob koncu leta 1999 skupno 52 zaposlenih. Svoje naloge izvaja na sedežu 
družbe v Celju in v svoji izpostavi v Ljubljani. 

1.2. Okviri in usmeritve za delo družbe 

Družba bo take kot doslej, tudi v letu 2000, skladno z veljavno zakonodajo, statutom družbe 
in Letnim planom razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2000, izvajala naloge pri graditvi, 
vzdrževanju in upravljanju avtocest. Ob tem bo izvrševala tudi svoje obveznosti do organov 
družbe, in sicer Nadzornega sveta DARS d.d. in Vlade RS kot skupščine družbe, ter do 
Državnega zbora RS. 

DARS d.d. bo v letu 2000 poslovala v skladu z ugotovitvami iz Analize izvajanja nacionalnega 
programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji ( DARS d.d., 1999) in na podlagi Ocene 
zatečenega stanja nacionalnega programa izgradnje avtoceste v Republiki Sloveniji iz leta 
1998 v obdobju do maja 1999, z Analizo izvajanja nacionalnega programa izgradnje avtocest 
v Republiki Sloveniji, ki jo je sprejela Vlada RS na svoji 132. seji dne 28. oktobra 1999. DARS 
d.d. bo poslovala tudi na podlagi sprejete poslovne politike uprave, ki predvideva še boljše 
obvladovanje vseh delovnih procesov, predvsem tistih, ki DARS d.d. kot investitorju 
omogočajo optimalno odločanje v skladu z zakonom o DARS d.d. in drugimi predpisi. 

V skladu z vsemi navedenimi usmeritvami in cilji je DARS d.d. pristopila tudi k prenovi 
poslovnih procesov in kadrovski okrepitvi družbe. 
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1.3. Planski dokumenti družbe 

Družba bo v jeseni leta 2000 pripravila strokovne podlage za letni plan razvoja in vzdrževanja 
avtocest za leto 2001. Na podlagi tega dokumenta, ki ga na predlog Vlade Republike 
Slovenije sprejme Državni zbor, bo DARS d.d. izdelala predloge svojih letnih planskih 
dokumentov, to je predlog Finančnega načrta za leto 2001 in predlog Letnega programa dela 
DARS d.d. za leto 2001. 

Ob koncu leta 2000 bo DARS d.d. izdelala predlog Finančnega načrta za leto 2001 (in po 
potrebi tudi Začasni finančni načrt) ter ga po pridobitvi predhodnega mnenja Nadzornega 
sveta predložila skupščini družbe v sprejem in Vladi RS v potrditev. Koncem leta 2000 bo 
DARS d.d. izdelala tudi predlog Letnega programa dela družbe za naslednje leto in ga 
predložila v sprejem skupščini družbe. Na ta dokument mora dati soglasje tudi Državni zbor 
RS. 

1.4. Poročanje družbe 

DARS d.d. bo v prvem četrtletju leta 2000 izdelala zaključni račun in poslovno poročilo za leto 
1999 in ga skladno z zakonskimi roki, po pridobitvi predhodnega mnenja Nadzornega sveta, 
predložila v sprejem skupščini družbe. 

DARS d.d. bo, v skladu z zakonom o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji, o svojem delu 
dvakrat letno poročala Državnemu zboru (polletno in letno poročilo). V prvem tromesečju 
leta 2000 bo družba izdelala letno poročilo o delu za leto 1999, v drugi polovici 2000 pa 
polletno poročilo o delu za prvo polovico leta 2000. 

Skozi vse leto 2000 pa bo pripravljala tudi potrebna gradiva za poročanje Vlade RS 
državnemu zboru o izdvajanju namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v 
nacionalnem programu izgradnje avtocest, in njihovi namenski porabi. 

Na zahtevo Državnega zbora RS, Vlade RS in pristojnih ministrstev ter organov družbe bo v 
letu 2000 družba pripravljala tudi druga potrebna poročila, mnenja in predloge, ki zadevajo 
izvajanje nalog družbe. 

1.5. Informiranje javnosti 

Družba si bo tudi v letu 2000 prizadevala informirati javnost o izvajanju nacionalnega 
programa izgradnje avtocest in svojem poslovanju. Pomembna je zagotovitev vodenja 
organiziranega komuniciranja družbe DARS d.d. z različnimi javnostmi, ki so odločilne za 
pravočasno in gospodarno uresničevanje avtocestnega programa. Hkrati pa je zagotovitev 
javnosti in preglednosti uresničevanja programa gradnje, upravljanja in vzdrževanja avtocest 
ter poslovanja družbe z zakonom o javnih glasilih in sklepih Državnega zbora RS, zahtevana 
obveznost. V letu 2000 bo zato DARS d.d. zagotovila izvajanje vseh potrebnih nalog s 
področja organizacijskega komuniciranja. 
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1.6. Razvojna dejavnost 

DARS d.d. si prizadeva tudi za strokovnost in uporabo sodobnih tehnologij na vseh področjih 
svojega dela. Zato se kot dober gospodar in v skrbi za napredek cestne stroke družba 
angažira tudi na razvojno - raziskovalnem področju. 

Ker bodo do konca leta 1999 predvidoma zaključene vse razvojno - raziskovalne naloge, ki 
jih je DARS d.d. skupaj z Direkcijo Republike Slovenije za ceste sofinancirala v letih 1998 in 
1999, bo DARS d.d. v prvi polovici leta 2000 izvedla samostojni razpis za razvojno - 
raziskovalne naloge, ki se bodo izvajale v letih 2000 in 2001 in sicer s področja gradnje, 
vzdrževanja in upravljanja ter pripravo študij in ekspertiz, ki bodo predstavljale osnovo za 
oblikovanje optimalnih strokovnih odločitev. 

1.7. Strokovno tehnična podpora družbi 

Najpomembnejšo strokovno - tehnično podporo družbi nudi Inženir. Inženir je v skladu s 
pogoji FIDIC (Federation Internationale des Ingenieurs Conseils, mednarodno združenje 
svetovalnih inženirjev) strokovna organizacija, ki za naročnika opravlja vsa potrebna 
tehnično-strokovna opravila za izvedbo projekta. Tako organizacijo za opravljanje strokovnih 
nalog zahtevajo tudi mednarodne finančne ustanove (Evropska investicijska banka, EIB in 
Evropska banka za obnovo in razvoj, EBRD) kot enega izmed pogojev za dodelitev posojil. 

DARS d.d. je imela z organizacijami, ki opravljajo delo Inženirja, sklenjene dolgoročne 
pogodbe, ki so potekle konec leta 1999. Zato je, glede izvajanja strokovnih in svetovalnih 
storitev v zvezi z graditvijo avtocest in drugih cest, predvidenih v nacionalnem programu 
izgradnje avtocest, družba z aneksi uredila dokončanje prevzetih in nedokončanih del po 
pogodbah z izbranimi izvajalci za izvajanje teh storitev na avtocestnih odsekih, katerih 
priprava ali gradnja se je pričela do konca leta 1999 in jih je skladno z Zakonom o 
obligacijskih razmerjih izbrani izvajalec dolžan dokončati. Za vsa tista dela, ki se do konca 
leta 1999 še niso pričela, kot tudi za avtocestne in cestne odseke, oziroma etape, katerih 
gradnja se bo pričela v letu 2000 in kasneje, pa bodo strokovne in svetovalne storitve 
oddane po postopku oddaje javnih naročil, ki so za nekatera dela, oziroma odseke že v teku. 

Nekatere aktivnosti, ki se sedaj izvajajo pri Inženirju, bo potrebno pričeti izvajati v DARS 
d.d., vendar ne kot prevzem tehničnega dela teh aktivnosti, kar bi pomenilo njihovo 
podvajanje, ampak kot njihovo nadgradnjo v investitorskem smislu. S tem bo na eni strani 
doseženo boljše opravljanje investitorske funkcije v DARS d.d., na drugi strani pa bo dana 
točnejša definicija strokovno tehničnih opravil Inženirja in jasnejša razmejitev dela med 
investitorjem in Inženirjem. 

1.8. Certifikat ISO 9001 

DARS, d.d. si bo v letu 2000 prizadevala za pridobitev certifikata ISO 9001. Za dosego tega 
cilja bo družba nadaljevala že v preteklih letih začete aktivnosti za popis obstoječih poslovnih 
procesov in njihovo optimizacijo. 
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2. PRIPRAVA, ORGANIZIRANJE IN VODENJE GRADNJE 

IN VZDRŽEVANJA AVTOCEST V RS 

2.1. GRADITEV AVTOCEST 

2.1.1. ORGANIZIRANJE IN VODENJE PREDHODNIH DEL, PRIPRAVE IN IZDELAVE 
INVESTICIJSKIH PROGRAMOV TER PROJEKTNE DOKUMENTACDE ZA 
AVTOCESTNE ODSEKE, KI SE PRIČNEJO GRADITI PO LETU 2000 

Naloge DARS d.d. na tem področju so podrobneje navedene v nadaljevanju: 

Organiziranje in vodenje predhodnih del: 

- organiziranje in vodenje izdelave vseh študij in raziskav, potrebnih za odločitve pri 
načrtovanju in gradnji avtocest; 

- zagotavljanje potrebnih strokovnih podlag Ministrstvu za okolje in prostor za postopke 
določitve poteka avtocestnih tras v prostoru; 

Organiziranje in vodenje priprave in izdelave investicijske dokumentacije: 

- organiziranje in vodenje izdelave študij upravičenosti; 
- organiziranje in vodenje izdelave investicijskih programov oz. investicijske 

dokumentacije; 
- priprava finančne konstrukcije virov za financiranje posameznih avtocestnih odsekov in 

izračun pripadajočih stroškov financiranja; 

Organiziranje in vodenje priprave projektne dokumentacije: 
- razpisovanje in oddajanje de! projektiranja, 
- organiziranje količinskega, kvalitetnega in finančnega nadzora pri izdelavi projektne 

dokumentacije, 
- organiziranje pregleda izdelane projektne dokumentacije, 
- potrjevanje projektne dokumentacije. 

Pri realizaciji navedenih nalog bo DARS d.d. ravnala v skladu z ugotovitvami in predlaganimi 
rešitvami v Analizi izvajanja nacionalnega programa avtocest v Republiki Sloveniji, DARS d.d., 
julij 1999 (v nadaljevanju Analiza) in v skladu s sklepi, ugotovitvami in stališči Vlade 
Republike Slovenije z dne 28.10.1999, ki se na podlagi ugotovitev v Analizi nanašajo na 
nadaljnje izvajanje Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, ter v 
skladu s svojo poslovno politiko. 

Navedene aktivnosti bo DARS d.d. v letu 2000 izvajala za sledeče odseke: 
- Maribor -..Lenart, 
- Lenart - Beltinci: Lenart - Cogetinci, 
- Beltinci - Pince (brez dvopasovne obvoznice Lendava), 
- Fram - Hajdina, 
- Hajdina - Ormož: Hajdina - Ptuj, 

- Priključek Ljubečna, 
- Navezava na Luko Koper, 
- Koper - Izola, 
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Jagodje - Lucija, 
Vrba - Peračica, 
Peračica - Podtabor, 
Šentvid - Koseze, 
Bič - Hrastje, 
Hrastje - Kronovo, 
Kronovo - Smednik, 
Smednik - Krška vas in 
Krška vas - Obrežje. 

Obseg in vrednost del za te odseke sta določena v Letnem planu razvoja in vzdrževanja 
avtocest za leto 2000. 

2.1.2. ORGANIZIRANJE IN VODENJE ODKUPOV ZEMLJIŠČ IN NEPREMIČNIN ZA 
AVTOCESTNE ODSEKE, KI SE PRIČNEJO GRADITI PO LETU 2000 

V letu 2000 bo DARS d.d. organizirala in vodila odkupovanje zemljišč in nepremičnin ter 
sklepala odškodninske pogodbe. Te aktivnosti bo izvajala tudi na avtocestnih odsekih, za 
katere bo Uredba Vlade RS o lokacijskem načrtu predvidoma sprejeta in pravnomočna v letu 
2000, vendar gradnja teh odsekov v letu 2000 še ni predvidena, in sicer: 

- Maribor - Lenart, 
- Pesnica - Slivnica: AC Ptujska - priključek Zrkovska, 
- Šentvid - Koseze, 
- Smednik - Krška vas, 
- Krška vas - Obrežje, 
- Kronovo - Smednik in 
- ostale odseke, na katerih bo v letu 2000 sprejeta uredba o lokacijskem načrtu. 

Obseg in vrednost del za te odseke sta določena v Letnem planu razvoja in vzdrževanja 
avtocest za leto 2000. 

2.1.3. ORGANIZIRANJE IN VODENJE NADALJEVANJA GRADITVE AVTOCESTNIH 
ODSEKOV, NA KATERIH SO SE DELA PRIČELA V OBDOBJU 1994 - 1999 

V okviru organiziranja in vodenja nadaljevanja graditve avtocestnih odsekov, na katerih so se 
dela pričela v obdobju 1994 - 1999, bo DARS d.d.: 

- organizirala in vodila izvedbo javnih razpisov za še neoddana gradbena dela; 
- sklepala pogodbe za izvajanje teh del; 
- organizirala količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri gradnji teh odsekov; 

ukrepala v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvajanju del. 

Pri realizaciji navedenih nalog bo DARS d.d. ravnala v skladu z ugotovitvami in predlaganimi 
rešitvami v Analizi in v skladu s sklepi, ugotovitvami in stališči Vlade Republike Slovenije z 
dne 28.10.1999, ki se na podlagi ugotovitev v Analizi nanašajo na nadaljnje izvajanje 
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Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, ter v skladu s svojo 
poslovno politiko. 

Posebno pozornost bo družba pri tem posvetila: 

javnim razpisom za oddajo del za posamezni avtocestni ali cestni odsek, pri čemer bo 
DARS d.d. javne razpise pripravila tako, da bodo različna dela lahko oddana različnim 
ponudnikom in le izjemoma enemu ponudniku; 

- vrednotenju in oceni ponudb: v kolikor bodo ponudbe izvajalcev bistveno presegle 
predvidene vrednosti v investicijskih programih za posamezne avtocestne ali cestne 
odseke, bo DARS d.d. take razpise razveljavila in ponovila; 

- pri vrednotenju in oceni sprejemljivosti višine ponudbenih cen bo DARS d.d. pri oddaji del 
upoštevala enak položaj domačih in tujih izvajalcev. 

Družba bo organizirala in vodila odkupovanje zemljišč in nepremičnin ter sklepala 
odškodninske pogodbe tudi za vse odseke, na katerih se je graditev pričela že v obdobju 
1994 - 1999, pa kljub temu vse premoženjsko pravne zadeve zanje še niso urejene. 

Navedene naloge bo v skladu z obsegom, ki je za posamezen avtocestni ali cestni odsek 
določen v Letnem planu razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2000, DARS d.d. opravljala 
za naslednje odseke: 

- Hajdina - Ormož: Gorišnica - Ormož, 
- Lenart - Beltinci: Vučja vas - Beltinci z rekonstrukcijo R 353, 
- Lenart - Beltinci: Cogetinci - Vučja vas, 
- priključek Lopata, 
- Pesnica - Slivnica: AC Slivnica - priključek Ptujska, 
- Pesnica - Slivnica: Zrkovska cesta od km 0,0 do km 0,87, 
- Pesnica - Slivnica: Hitra cesta 2B, 
- SI.Bistrica - Hajdina: Obvoznica Pragersko, 
- Blagovica - Šentjakob: Šentjakob - Krtina, 
- Blagovica - Šentjakob: Krtina - Lukovica (CP Kompolje), 
- Blagovica - Šentjakob: Lukovica (CP Kompolje) - Blagovica, 
- Šentjakob - Malence, 
- Kozina - Klanec od km 6,7 do km 7,5, 
- Kozina - Klanec od km 7,5 do km 11,5, 
- Klanec - Ankaran: Srmin - Socerb, 
- Klanec - Ankaran: Socerb - Klanec, 
- Razdrto - Vipava: HC od razcepa Razdrto do km 1,3, 
- Razdrto - Vipava: Rebernice, 
- Razdrto - Vipava: Vipava - Podnanos, 
- Škofije - Srmin, 
- Vransko - Blagovica: Vransko - Trojane, 
- Vransko - Blagovica: Trojane - Blagovica, 
- Višnja gora - Bič in 
- Naklo - Kranj. 

Pri tistih izmed zgornjih odsekov, ki bodo predvidoma končani v letu 2000, bo DARS d.d., 
poleg že navedenih nalog, izvajala še naslednja dela: 
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- pridobila vse potrebne ateste o kakovosti izvedenih del in vgrajenih materialov; 
organizirala tehnične preglede izvedenih dei; 
organizirala odpravo vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih pri tehničnih pregledih; 
organizirala in vodila kolavdacijozgrajenih avtocestnih odsekov. 

DARS d.d. bo za te odseke po pridobitvi vseh potrebnih atestov, opravljenih tehničnih 
pregledih in sestavljenem kolavdacijskem zapisniku, pripravila končni obračun zgrajenih 
avtocestnih odsekov in na osnovi izdelane metodologije posamezni objekt, oziroma dele 
objekta, uvrstila v ustrezno amortizacijsko skupino. Aktiviranje avtocestnega odseka bo 
opravljeno s prvim dnem meseca, ki stedi dnevu predaje odseka v promet. 

Hkrati bo DARS d.d. intenzivirala postopke prenosa izgrajenih objektov v upravljanje 
posameznim upravljavcem. Da bo prenos objektov (zlasti vodarske in elektroenergetske 
ureditve) izvedljiv, bo potrebno sistemsko urediti način prenosa posameznih objektov, ki so v 
lasti države, v upravljanje (razrešitev dileme brezplačnega prenosa in pooblastil za ta 
prenos). 

Navedena dela bo DARS d.d. v letu 2000 opravljala za naslednje odseke: 

Pesnica - Slivnica: AC Slivnica - priključek Ptujska, 
- Pesnica - Slivnica: Zrkovska cesta od km 0,0 do km 0,87, 
- Blagovica - Šentjakob: Šentjakob - Krtina, 
- Šentjakob - Malence, 
- Kozina - Klanec od km 6,7 do km 7,5, 
- Kozina - Klanec od km 7,5 do km 11,5, 
- Razdrto - Vipava: HC od razcepa Razdrto do km 1,3, 
- Razdrto - Vipava: Vipava - Podnanos, 
- Višnja gora - Bič in 
- Naklo - Kranj. 

2.1.4. ORGANIZIRANJE IN VODENJE GRADITVE NOVIH ODSEKOV 

Novi odseki v letu 2000 so tisti odseki, za katere so uredbe o lokacijskih načrtih že sprejete 
(ali bodo predvidoma sprejete najkasneje do konca marca 2000) in se v letu 2000 na njih 
prične priprava na gradnjo oziroma sama gradnja. 

Za graditev novih odsekov v letu 2000 bo DARS d.d. organizirala in vodila predhodna dela, 
pripravo in izdelavo investicijskih programov ter projektne dokumentacije tam, kjer to ni že 
izvedeno. Pri realizaciji navedenih nalog bo DARS d.d. ravnala v skladu z ugotovitvami in 
predlaganimi rešitvami v Analizi in v skladu s sklepi, ugotovitvami in stališči Vlade Republike 
Slovenije z dne 28.10.1999, ki se na podlagi ugotovitev v Analizi nanašajo na nadaljnje 
izvajanje Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, ter v skladu s svojo 
poslovno politiko. 

Posebno pozornost bo družba pri tem posvetila: 

javnim razpisom za oddajo del za posamezni avtocestni ali cestni odsek, pri čemer bo 
DARS d.d. javne razpise pripravila tako, da bodo različna dela lahko oddana različnim 
ponudnikom in le izjemoma enemu ponudniku; 
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- vrednotenju in oceni ponudb: v kolikor bodo ponudbe izvajalcev bistveno presegle 
predvidene vrednosti v investicijskih programih za posamezne avtocestne ali cestne 
odseke, bo DARS d.d. take razpise razveljavila in ponovila; 

- pri vrednotenju in oceni sprejemljivosti višine ponudbenih cen bo DARS d.d. pri oddaji del 
upoštevala enak položaj domačih in tujih izvajalcev. 

Navedene naloge bo v skladu z obsegom, ki je za posamezen avtocestni ali cestni odsek 
določen v Letnem planu razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2000, DARS d.d. opravljala 
za naslednje odseke: 

- Pesnica - Slivnica: AC Zrkovska - priključek Pesnica, 
- Hajdina - Ormož: Markovci - Gorišnica, 
- Priključek Razdrto in 
- Podtabor - Nakio. 

2.1.5. ORGANIZIRANJE IN VODENJE ZAKLJUČNIH DEL NA AVTOCESTAH 

Na nekaterih avtocestnih odsekih, ki so že pod prometom, je potrebno izvesti še nekatera 
zaključna in dodatna dela, ki so bila zahtevana pri izdaji lokacijskih odločb ali pa so bila 
zahtevana pri tehničnih pregledih in jih zaradi potrebnih predhodnih postopkov ni bilo 
mogoče zaključiti v preteklih letih. Zato se prenašajo v leto 2000. 

Za ta dela bo družba v potrebnem obsegu opravljala enake naloge kot za avtocestne odseke, 
katerih gradnja se nadaljuje oz. dokončuje v letu 2000. Za katere odseke bo družba te 
naloge opravljala, je navedeno v nadaljevanju. 

Zaključna dela na avtocestah, predanih v promet pred 1.1.1994 
(gre za avtocestne odseke, ki jih je DARS prevzela v upravljanje ob svoji ustanovitvi) 

Ta zaključna dela so v obsegu, ki je za posamezen avtocestni ali cestni odsek določen v 
Letnem planu razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2000, predvidena na naslednjih 
odsekih: 

- Razcep Razdrto, 
- Razdrto - Čebulovica, 
- Koper - Ankaran, 
- Šempeter - Vrtojba, 
- Malence - Šmarje SAP in 
- Šmarje SAP - Višnja gora. 

Zaključna dela na avtocestah, predanih v promet po 1.1.1994 
(gre za odseke, ki so bili zgrajeni skladno z nacionalnim programom izgradnje avtocest in 
predani prometu po ustanovitvi družbe za avtoceste) 

Ta zaključna dela so v obsegu, ki je za posamezen avtocestni ali cestni odsek določen v 
Letnem planu razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2000, predvidena na naslednjih 
odsekih: 
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- Beltinci - Pince: Obvoznica Lendava - dvopasovnica, 
Šentilj - Pesnica, 

- Slivnica - Fram - BDC, 
- Hoče - Arja vas, 

SI.Bistrica - Hajdina: priključek SI.Bistrica - sever, 
- SI.Bistrica - Hajdina: rekonstrukcija od priključka SI.Bistrica do obvoznice Pragersko, 
- Hajdina - Ormož: Obvoznica - Ormož, 

Arja vas - Vransko, 
- Zadobrova -Tomačevo, 
- Vipava - Selo, 
- Selo - Šempeter, 
- Čebulovica - Divača, 
- Divača - Dane, 
- Dane - Fernetiči, 
- Divača - Kozina in 
- Izola - Jagodje. 

2.1.6. RAZVOJ OSTALIH CEST 

S sprejemom Sprememb in dopolnitev nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št.41/98) je bil v avtocestni program vključen tudi program 
rekonstrukcij oziroma novogradenj odsekov tistih glavnih in regionalnih cest, ki bodo začasno 
prevzemale naloge še neizgrajenega avtocestnega omrežja, olajšale priključevanje in 
navezovanje večjih urbanih območij na avtocestni sistem ter omogočale kakovostnejšo 
prevoznost. 

DARS d.d. skladno s tem izvaja aktivnosti na dveh vsebinsko različnih področjih: 

- na področju navezovalnih in razbremenilnih cest ter 
- na področju rehabilitacij. 

Za izvajanje programa navezovalnih in razbremenilnih cest bo DARS d.d. v letu 2000: 

- sodelovala pri dogovorih s sofinancerji za posamezno cesto; 
- organizirala in vodila predhodna dela ter pripravo in izdelavo" investicijske in projektne 

dokumentacije, 
organizirala in vodila odkupovanje zemljišč in nepremičnin ter sklepala odškodninske 
pogodbe, 

- organizirala in vodila izvedbo javnih razpisov za še neoddana gradbena dela, 
- sklepala pogodbe za izvajanje teh del, 
- organizirala količinski, kvalitetni in finančni nadzor pri gradnji teh odsekov, 
- ukrepala v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvajanju del, 
- pridobila vse potrebne ateste o kakovosti izvedenih del in vgrajenih materialov, 
- organizirala tehnične preglede izvedenih del, 
- organizirala odpravo vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih pri tehničnih pregledih in 
- organizirala in vodila kolavdacijo zgrajenih avtocestnih odsekov. 

Pri vseh teh aktivnostih bo DARS d.d. upoštevala enaka načela kot pri graditvi avtocest, 
izvajala pa jih bo za odseke: 
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- Maribor: Levi breg, 
- Maribor: Most - Erjavčeva, 
- Maribor: Erjavčeva - Proletarskih brigad, 

Celje Magistrala S: Rekonstrukcija mariborske ceste, 
- Želodnik - Vodice: Obvoznica Mengeš, 
- Želodnik - Vodice: Želodnik - Vodice (brez obv.Mengeš - Preserje), 
- Koper - Šmarje - Dragonja: Šmarje - Dragonja (III.pas), 
- Koper - Šmarje - Dragonja: Slavček - Tomos, 
- Obvoznica Novo mesto: Muhaber - Bučna vas, 
- Obvoznica Novo mesto: Bučna vas - Ločna, 
- Mele - Šratovci - Radenci. 

Na področju rehabilitacij DARS d.d. nastopa v vlogi prevzemnika obveznosti za plačevanje 
del, ki jih sicer organizira in vodi Direkcija Republike Slovenije za ceste. V okviru teh nalog 
družba preverja pravilnost sestave pogodb in razpoložljivost finančnih sredstev, ki so 
določena s planom razvoja in vzdrževanja za tekoče leto ter preverja in izplačuje prispele 
fakture. 

Rehabilitacije se bodo v letu 2000 izvajale na naslednjih odsekih: 

- Gl-5/328 Debro-Laško, 
- Rl-232/1314,1315 Hodoš - Martjanci, 
- R2-427/1351 Marija Reka - Podmeja, 
- M 10-6/350 Sežana, 
- M 10-9/1185 Trbovlje-Hrastnik, 
- M 10-3/331 Nadvoz za železnico v Zidanem mostu, 
- R 387/1412 Hrušica - Podkraj, 
- R 387/1412 Kalce-Hrušica, 
- M 10/367 Šempeter, 
- M 10-1/315 Sanacije plazov pod Elblom in Ihova, 
- M 3-3/1290 Šikole in Pragersko, 
- M 1/368 Jesenice, 
- M 3-3/1290 Križišče za Gerečjo vas in Njiverce, 
- M 10-1/316 Gornja Radgona, 
- M 10/300 Brezovica, 
- M 1-9/1182 Šentjakob - Dolsko, 
- M 1/412 Objekta v Trebnjem in 
- ostale preplastitve. 

2.1.7. PROGRAM UKREPOV NA ŽELEZNICAH 

S sprejemom Sprememb in dopolnitev nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št.41/98) je bil v avtocestni program vključen tudi program ukrepov 
za urejanje cestno železniških prehodov na železniških progah V.transportnega koridorja. 

Na področju programa ukrepov na železnicah DARS d.d. nastopa v vlogi prevzemnika 
obveznosti za plačevanje del, ki jih sicer pripravlja železniško gospodarstvo. V okviru teh 
nalog družba preverja pravilnost sestave pogodb in razpoložljivost finančnih -sredstev, ki so 
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določena s planom razvoja in vzdrževanja za tekoče leto ter preverja in izplačuje prispele 
fakture. 

Ukrepi na železnicah, ki bodo izvedeni v letu 2000: 
- podvoz Debro, 
- povezovalna cesta Stopče-Grobelno, 

izvedba dveh AC prehodov na progi Ponikva-Pragersko, 
- AC prehod Osluševci, 
- AC prehod Notranje Gorice, 
- AC prehod Stara vas, 
- podvoz Okroglica (proj. dokumentacija), 
- Ivančna Gorica (ureditev nivojskega prehoda) in 

železniški prehod Ivanjkovci. 

2.2. VZDRŽEVANJE AVTOCEST 

2.2.1. ORGANIZIRANJE IN VODENJE REDNEGA VZDRŽEVANJA 

Na dan 1.11.1999 je DARS, d.d. upravljala in vzdrževala 299,5 km avtocest in 94,8 km 
priključkov nanje. Pri svojem delu družba upošteva zlasti določila Pravilnika o vrstah 
vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Ur.list RS 
št.62/98). 

DARS, d.d. bo v letu 2000 na področju dejavnosti rednega vzdrževanja organizirala: 

- vzdrževanje in izboljševanje prometnih, tehničnih in varnostnih lastnosti avtocest, 
- vzdrževalna dela za zaščito avtocest in okolja pred škodljivimi vplivi cestnega prometa, 
- vzdrževalna dela za ohranjanje urejenega videza cest, 
- dela in opravila s področja varstva cest, 
- redno spremljanje stanja zgrajenih objektov, vozišč in opreme. 

Omenjene aktivnosti bo izvajala: 

- v okviru pogodbe z Javnim podjetjem za vzdrževanje avtocest za področje večine del 
rednega vzdrževanja, 

- z oddajo de! najugodnejšim ponudnikom na področju krpanja vozišč, zalivanja razpok na 
voziščih in rezkanja, 

- z organizacijo strokovnega nadzora nad izvajanjem vseh vzdrževalnih del, 
- s stalnim spremljanjem finančne in fizične realizacije, 
- s sprotnim analiziranjem stroškov vzdrževanja in optimiziranjem le-teh ter 
- poročanjem o stanju realizacije pristojnim organom zlasti znotraj družbe in tudi navzven. 

Izvedbo večine del s področja rednega vzdrževanja avtocest bo DARS, d.d. z neposredno 
letno pogodbo oddala Javnemu podjetju za vzdrževanje avtocest, kot edinemu 
usposobljenemu izvajalcu za ta dela v RS. S pogodbo bo DARS, d.d. določila izvajanje 
naslednjih del: 
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opravljanje rednih vzdrževalnih del v času zimske službe, ki obsegajo preprečevanje in 
odpravljanje poledice ter odstranjevanje snega z vozišča, postavitev prometnih znakov, 
obvestilnih tabel in snežnih kolov, postavitev palisad za obrambo pred snežnimi zameti, 
opravljanje rednih vzdrževalnih del v času letne službe, ki obsegajo obnavljanje talnih 
označb, košnjo trave, čiščenje cestišča, kanalizacije in jarkov, postavljanje in 
odstranjevanje signalizacije za zapore, 

- opravljanje pregledniške službe, 
celoletno 24-urno dežurstvo v avtocestnih bazah in 

- drugo. 

Število delavcev Javnega podjetja za vzdrževanja avtocest za redna vzdrževalna dela je 
dimenzionirano za izvajanje zimske službe, tako, da je v času najtežjih zimskih razmer 
omogočeno neprekinjeno delo vse razpoložljive mehanizacije. 

2.2.2. ORGANIZIRANJE IN VODENJE OBNAVLJANJA VOZIŠČ, OBJEKTOV IN 
OPREME 

Za obnavljanje vozišč, objektov in opreme bo DARS, d.d.: 

- organizirala in vodila pripravo projektne dokumentacije, 
- organizirala in vodila izvedbo javnih razpisov za izvajanje teh del, 
- sklepala pogodbe z najugodnejšimi ponudniki, 
- organizirala količinski, kvalitetni in finančni nadzor nad izvajanjem teh del, 
- v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti v času garancijske dobe dosledno zahtevala 

odpravo le-teh na račun izvajalcev del. 

DARS d.d. bo stalno spremljala razvoj stroke v svetu na področju gospodarjenja z objekti in 
vozišči. 

Družba si bo prizadevala izvesti obnovitvena dela na voziščih do sredine junija. Dela, ki jih ne 
bo možno dokončati do sredine junija, bodo poleti prekinjena in se bodo nadaljevala šele v 
drugi polovici septembra. Izjema pri tem bodo dela pri obnovah objektov, ki jih zaradi 
tehnologije izvajanja poleti ne bo možno prekiniti. 

Da bo možno opraviti del obnov v letu 2001 še pred sredino junija 2001, bo DARS,d.d. 
izvedla razpise za oddajo del s področja obnov že konec leta 2000, in sicer v okviru sredstev, 
ki bodo za ta namen predvidena v letu 2001. 

Obnavljanje vozišč, objektov in opreme bo v letu 2000, skladno z obsegom določenim v 
Letnem planu razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2000, obsegalo naslednja dela: 

- obnovo vozišč, 
- obnovo AC baz, 
-- obnovo opreme (signalizacija in ostalo), 
- obnovo Štampetovega mostu, 
- delna popravila poškodovanih objektov, 
- obnovo sistema "klic v sili" ob avtocesti Ljubljana - Postojna in 
- zagotavljanje prometne varnosti na področju Brezovice in CP Logatec. 
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2.2.3. ORGANIZIRANJE IN VODENJE NALOŽB V OSNOVA SREDSTVA OBSTOJEČIH 
AVTOCEST 

Starejše avtoceste so slabše opremljene kot nove. Za zagotavljanje enake stopnje 
opremljenosti je potrebno stare avtoceste: 

- opremiti s sodobno elektrostrojno opremo, mehanizacijo za vzdrževanje in protihrupnimi 
ograjami, 

- zaradi naraščajočega števila uporabnikov sistema ABC je potrebno sistem nadgrajevati, 
predvsem v smislu zagotovitve natančnejšega nadzora nad transakcijami, 

- zagotoviti izvedbo sistemov za nadzor prometa in obveščanje uporabnikov o stanju na 
avtocestah. 

Naložbe v osnovna sredstva obstoječih avtocest bodo v letu 2000, skladno z obsegom 
določenim v Letnem planu razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2000, zajemale naslednja 
dela in nabave: 

- nabava nove mehanizacije in opreme kot nadomestitev dotrajane mehanizacije in 
opreme za vzdrževanje, 

- izgradnja protrihrupnih ograj na celotnem avtocestnem omrežju, 
- nabava "ABC" elektronskih tablic, 
- nabava opreme za prenos podatkov ob avtocestah Ljubljana - Fernetiči in Maribor - 

Vransko, 
- nadaljnja razširitev ABC sistema in 
- izdelava dokumentacije za razširitev AC baze Ljubljana. 

Za realizacijo teh nalog bo DARS d.d: 

- organizirala in vodila pripravo projektne dokumentacije, 
- organizirala in vodila izvedbo javnih razpisov za izvajanje teh del, 
- sklepala pogodbe z najugodnejšimi ponudniki 
- organizirala količinski, kvalitetni in finančni nadzor nad izvajanjem teh del, 
- v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti v času garancijske dobe dosledno zahtevala 

odpravo le-teh na račun izvajalcev del. 
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3. UPRAVLJANJE AVTOCEST V REPUBLIKI SLOVENIJI 

3.1. POBIRANJE CESTNINE 

Na področju pobiranja cestnine in stroškov v zvezi s tem, bo DAR5, d.d.: 

vodila in organizirala dejavnost pobiranja cestnine, 
- opravlja nadzor in kontrolo nad izvajanjem pogodbeno oddanih del v skladu z Zakonom o 

javnih naročilih na tem področju, 
- organizirala in vodila postopke za tehnološko posodabljanje pobiranja cestnine, 
- naročala in pridobila ustrezne študije za optimizacijo cestninskega sistema (skladno s 

sklepi vlade in državnega zbora je že v teku postopek za pridobitev ponudnika za izdelavo 
ponovne preveritve celotnega cestninskega sistema in izdelave predloga 2a njegovo 
optimizacijo), 

- na osnovi zaključkov izdelanih študij bo izdelala konkretne predloge za optimizacijo 
cestninskega sistema. 

Pobiranje cestnine bo DARS d.d. z neposredno letno pogodbo oddala Javnemu podjetju za 
vzdrževanje avtocest kot edinemu ustrezno usposobljenemu izvajalcu za ta dela v Republiki 
Sloveniji. V pogodbi bo DARS, d.d. glede na sedanji način pobiranja cestnine določila 
izvajanje naslednjih del: 

- pobiranje cestnine v cestninskih kabinah in z "ABC" elektronskimi tablicami, 
- obračunavanje pobrane cestnine, 
- odvoz pobrane cestnine do ustrezne banke, 
- prodajo abonentskih bonov, mesečnih in točkovnih kart ter elektronskih tablic, 
- nuđenje informacij uporabnikom o sistemu "ABC" in drugih informacij s področja 

cestnin jenja. 

Število delavcev na področju pobiranja cestnine bo dimenzionirano na promet izven 
prometnih konic. V obdobju povečanega prometa, zlasti v turistični sezoni, pa bodo dela 
pobiranja cestnine opravljali tudi študentje in honorarni delavci. 

Vsa dela in aktivnosti pobiranja cestnine bodo v letu 2000 izvedena v obsegu in vrednosti, ki 
sta določena v Letnem planu razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2000. 

3.2. POBIRANJE NAJEMNIN 

Po določilih 3.člena Zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d. upravlja 
avtoceste v smislu dobrega gospodarja. Tako si bo DARS d.d. prizadevala iz naslova oddaje 
vseh -vrst kapacitet znotraj avtocest iztržiti čim višje prihodke in s tem povečati sredstva za 
vzdrževanje ter za odplačilo kreditov (zlasti na površinah ob avtocestah za spremljajoče 
dejavnosti). 
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4. IZVAJANJE FINANČNEGA INŽENIRINGA 

4.1. ZAGOTAVLJANJE VIROV 

4.1.1. BENCINSKI TOLAR 

Najpomembnejši vir za financiranje graditve državnih cest, določenih v nacionalnem 
programu izgradnje avtocest v RS je t.im. bencinski tolar. Način zagotavljanja in porabe 
sredstev namenjenih za graditev je opredeljen v Zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za 
graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98). Obseg sredstev iz naslova bencinskega tolarja za leto 
2000 je določen v Proračunu RS za leto 2000, mesečna dinamika prilivov pa je opredeljena v 
Finančnem načrtu DARS d.d. za leto 2000. 

Zaradi nove davčne zakonodaje bo potrebno v letu 2000 uskladiti in sprejeti dopolnitve 
zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem 
programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98), tako da bodo 
zagotovljena sredstva bencinskega tolarja v višini, kot jo določa 2. člen zakona (Uradni list 
RS, št. 57/98), in sicer v znesku enakem 20 % drobnoprodajne cene na liter prodanih količin 
motornih bencinov in diselskih goriv. S tem bo omogočena dolgoročna zagotovitev potrebne 
višine sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu, v skladu s 
predvidevanji v Spremembah in dopolnitvah nacionalnega programa izgradnje avtocest v 
Republiki Sloveniji (uradni list RS, št, 41/98) in tudi zagotovitev potrebnih sredstev za 
poravnavo obveznosti po sklenjenih pogodbah za dela, ki se izvajajo več let. DARS d.d. si bo 
v letu 2000 v okviru svojih pristojnosti prizadevala za razrešitev navedene problematike. 

Ministrstvo za promet in zveze na podlagi mesečnih podatkov Ministrstva za finance o višini 
vplačanih sredstev pripravi odredbo za nakazilo zakonsko določenih sredstev na podpartijo 
žiro računa proračuna RS - izgradnja avtocestnega omrežja. Na podlagi le-te bo DARS d.d. 
mesečno pripravljala napoved investicijske porabe, iz katere bo razvidno koriščenje 
bencinskega tolarja v tekočem mesecu. Morebitna prosta sredstva se bodo do porabe v obliki 
depozitov usmerjala v banke, članice bančnega konzorcija, po ugotovljeni strukturi prostega 
jamstvenega kapitala. S sredstvi bencinskega tolarja upravlja Zakladnica Ministrstva za 
finance. 

Prenos sredstev bencinskega tolarja iz posebne podpartije žiro računa proračuna RS na 
poseben investicijski račun DARS d.d. bo opravljalo Ministrstvo za promet in zveze na podlagi 
pisnega zahtevka DARS d.d.. Zahtevku bo priložen tudi seznam dokumentov (situacije, 
odškodnine, projekti in ostalo), s katerim se bo dokazovala namenska poraba sredstev 
bencinskega tolarja. 

DARS d.d. bo pripravljala tudi gradiva, potrebna v postopku pogajanj o najetju kreditov in 
nato pri pripravi osnutkov zakonov o soglasju in zakonov o poroštvu za te kredite. 
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4.1.2. CESTNINA IN NAJEMNINE 

S Pogodbo o prenosu avtocest v Republiki Sloveniji v upravljanje DARS d.d. je družba dobila 
od države Slovenije v upravljanje že zgrajene avtoceste in s tem pravico do pobiranja 
cestnine. Samo pobiranje cestnine pa določa Uredba o cestnini za uporabo določenih cest 
(Ur.list RS št.51/97) in predpisi izdani na podlagi le te. 

Prilivi cestnine, prilivi povračil za uporabo površin za spremljajoče dejavnosti in drugi prihodki 
bodo v skladu z dinamiko opredeljeno v Finančnem načrtu DARS d.d. za leto 2000 namenjeni 
za naslednje namene: 

- za redno vzdrževanje avtocest, 
- za stroške pobiranja cestnin, 
- za stroške upravljanja DARS d.d., 
- za odplačilo glavnic in plačilo obresti od že najetih investicijskih kreditov, 
- za obnavljanje vozišč, objektov in opreme avtocestnega omrežja, 
- za naložbe v osnovna sredstva obstoječih avtocest ter 
- za financiranje graditve novih avtocest. 

Odločitve o deležih za posamezne od navedenih postavk sprejme družba v duhu dobrega 
gospodarja, v prizadevanjih za optimalno organiziranost in čim nižje stroške. 

Presežki prilivov cestnin in najemnin, to je morebitna razlika med pobrano cestnino, 
najemnino in drugimi prihodki ter porabo na vseh zgoraj naštetih postavkah, se bodo 
tekoče, mesečno usmerjali za financiranje graditve avtocestnega omrežja. 

Za dosego planirane višine pobrane cestnine v letu 2000 bo potrebno najkasneje do 1.4.2000 
povišati cestnino za 9%. 

DARS, d.d. bo v letu 2000: 

- tekoče kontrolirala in analizirala prilive cestnine, 
- sprotno poročala o stanju prilivov pristojnim organom, 
- aktivno sodelovala s pristojnimi organi pri reševanju problematike ob načrtovanju in 

izgradnji novih cestninskih postaj, 
- opozarjala pristojne organe na negativne posledice v primeru neuresničevanja 

zastavljenih ciljev in pogojev v Spremembah in dopolnitvah nacionalnega programa 
izgradnje avtocest v RS. 

Osnova za pobiranje najemnin za spremljajoče objekte je Uredba o postopku in pogojih za 
oddajo površin ob avtocestah za zgraditev objektov za spremljajoče dejavnosti in o določitvi 
višine povračil za uporabo teh površin (Ur.list RS št.24/96, 77/96). 

V letu 2000 bodo v obratovanju naslednje večje površine za spremljajoče objekte ob 
avtocestah: Postojna, Lom, Tepanje, Voklo, Jesenice, Barje, Dobrenje, Fernetiči - sever in 
jug, Lopata, Vogrsko in Kozina. Zanje bo DARS, d.d.: 

- tekoče spremljala in analizirala prilive iz povračil za uporabo površin za spremljajoče 
dejavnosti ter 

- poročala o stanju prilivov pristojnim organom. 
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Poleg tega bo dfužba v letu 2000: 

aktivno sodelovala s pristojnimi službami pri pripravi in izgradnji površin za spremljajoče 
dejavnosti na novih avtocestnih odsekih v skladu z Uredbo o postopku in pogojih za 
oddajo površin ob avtocestah za zgraditev objektov za spremljajoče dejavnosti in o 
določitvi višine povračil za uporabo teh površin ter 
aktivno sodelovala s pristojnimi organi v primeru sprememb določil omejene uredbe. 

Po določilih pogodbe o rednem vzdrževanju in varstvu avtocest v RS je izvajalec, t.j. Javno 
podjetje za vzdrževanje avtocest, dolžno prilive na podlagi storitev tretjim osebam (npr. 
cestne zapore za druge izvajalce ipd) sproti evidentirati, mesečno poročati o njihovi realizaciji 
in jih nakazati na račun DARS, d.d.. V zvezi s temi prihodki v letu 2000 bo DARS d.d.: 

- tekoče spremljala in analizirala te prilive, 
- poročala o stanju prilivov pristojnim organom, 
- aktivno sodelovala s pristojnimi organi pri oblikovanju oziroma morebitnih povišanjih 

povračil za prekomerno uporabo cest vsaj na prvotno višino iz leta 1998. 

4.1.3. KREDITI 

V skladu s sprejeto poslovno politiko DARS d.d. bo družba najemala posojila samo do tiste 
skupne višine, ki bo glede na ročnost najetih posojil in obrestne mere za ta posojila še 
omogočala vračanja glavnic in obresti iz predvidenih cestnin v naslednjih letih. Uprava DARS 
d.d. je že v preteklem obdobju pridobila več ugodnejših, dolgoročnejših posojil Evropske 
investicijske banke, kot je to predvideno v Spremembah in dopolnitvah nacionalnega 
programa izgradnje avtocest v RS in tako izboljšala strukturo najetih posojil (ročnost in 
stroške zadolževanja). S takim načinom pridobivanja posojil bo uprava nadaljevala tudi v 
bodoče. 

Dinamiko črpanja že odobrenih kreditov bo še nadalje prilagajala dinamiki izvajanja 
programa v smislu zagotavljanja tistih potrebnih sredstev, ki presegajo razpoložljive lastne 
vire. 

Za vsak avtocestni odsek bo DARS d.d. določila finančno konstrukcijo, s čimer določi vire 
potrebne za financiranje graditve. V skladu s planirano dinamiko graditve posameznih 
avtocestnih odsekov v nacionalnem programu izgradnje avtocest in letnih planih razvoja, bo 
DARS d.d. določila terminski plan najemanja kreditov. Družba mora za najetje srednjeročnih 
in dolgoročnih posojil in izdajo obveznic predhodno pridobiti soglasje Državnega zbora 
Republike Slovenije s posebnim zakonom. V zakonih o soglasju in zakoniji o poroštvu je v 
skladu s finančno konstrukcijo opredeljena poraba sredstev najetih kreditov za gradnjo 
avtocestnih odsekov. 

DARS d.d. bo sodelovala pri pripravi zakonov o soglasju, ki jih bo predlagalo Ministrstvo za 
promet in zveze Vladi RS in ta nato Državnemu zboru RS. Finančna služba DARS d.d. bo 
skrbela za pravočasno plačilo obveznosti iz najetih kreditov. 

Za leto 2000 DARS d.d. predvideva najetje novega finančnega kredita tujih bank v višini 110 
mio EUR, za katerega je družba že predhodno pridobila soglasje Državnega zbora RS. V letu 
2000 bo potrebno državnemu zboru predlagati v sprejem zakon o poroštvu za najeti novi 
finančni kredit v skladu z 2.členom Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti 
DARS, d.d. iz kreditov, najetih za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega 
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programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 330,3 mio USD (Uradni list RS 
št.31/99), ki določa, da bo Republika Slovenija izdala poroštvo za tak kredit na podlagi 
posebnega zakona, v kolikor DARS, d.d. najame kredit pri tujih kreditodajalcih. Prav tako bo 
potrebno še pred podpisom pogodb za oddajo del sprejeti v Državnem zboru RS zakon o 
ratifikaciji poroštvene pogodbe, in sicer za kredit EIB IV (169 mio EUR) in kredit Autovie 
Venete SpA (92 milijard lir). 

Pri najemanju novih kreditov bo DARS d.d. iskala vire z ročnostjo vsaj 15 let in vključenim 
vsaj 4 letnim moratorijem. DARS d.d. bo pri zadolževanju upoštevala zmožnost plačila 
obveznosti iz najetih kreditov s predvidenimi prilivi cestnin. 

4.1.4. DRUGI VIRI 

Na podlagi sklepa 20. seje Državnega zbora RS z dne 8.6.1994 je DARS d.d. v letu 1996 
sklenila z Mestno občino Ljubljana pogodbo o sofinanciranju izgradnje avtocestnega odseka 
Malence - Šentjakob in Zadobrova - Tomačevo, po kateri bo Mestna občina Ljubljana za 
sofinanciranje izgradnje obeh odsekov avtoceste zagotovila do 31.12.2003 skupaj 
18.177.000 USD, in sicer v 8 letnih obrokih, ki zapadejo v plačilo do 30.9. v tekočem letu v 
višini 2.272.125 USD. 

DARS d.d. bo od sofinancetja v letu 2000 zahtevala pravočasno poravnavo obveznosti po 
navedeni pogodbi. 

4.2. PLANIRANJE IN ZAGOTAVLJANJE LIKVIDNOSTI 

Osnovo za globalno planiranje in zagotavljanje likvidnosti sredstev (lastni viri, krediti in drugi 
viri) bo predstavljal Finančni načrt DARS d.d. za leto 2000. Za zagotovitev pregleda 
realizacije programa izgradnje in s tem tudi porabe sredstev, bo Inženir vsake tri mesece 
predložil pisne napovedi realizacije za naslednje tri mesece. To omogoča pripravo 
trimesečnih likvidnostnih planov sredstev. V primeru odstopanj realizacije o,d plana bo Inženir 
pripravil tudr mesečno korekcijo posredovanih trimesečnih napovedi porabe sredstev. 
Mesečna likvidnost se bo zagotavljala z dnevnim spremljanjem zapadlih obveznosti, pri 
čemer bodo najprej za poravnavo zapadlih obveznosti uporabljena lastna sredstva (sredstva 
bencinskega tolarja, del cestnin za gradnjo in drugi viri - sofinanciranje). Če bo teh sredstev 
premalo, bodo porabljeni krediti, pri čemer bodo najprej porabljeni krediti, ki imajo višji 
strošek nadomestila za rezervacijo sredstev kredita. Za zagotavljanje likvidnosti v primeru 
nepredvidenih obveznosti bo lahko DARS d.d. najela tudi kratkoročne premostitvene kredite. 
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5. OCENA POTREBNIH VIROV IN REALIZACIJE 

AVTOCESTNEGA PROGRAMA V LETU 2001 

2 realizacijo Piana razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2000 bodo izpolnjeni vsi pogoji za 
intenzivno gradnjo prihodnje leto na nekaterih najtežjih in najdražjih avtocestnih in cestnih 
odsekih v smeri vzhod - zahod : Lenart - Beltinci, Slivnica - Pesnica, Hajdina - Ormož , 
Vransko - Blagovica, Blagovica - Šentjakob, Klanec - Srmin in Razdrto - Vipava. Poleg tega 
bo gradnja v polnem teku na odsekih Podtabor - Naklo in Krška vas - Obrežje v smeri sever 
jug. Skupno se bo v letu 2001 gradnja nadaljevala na 20 avtocestnih in cestnih odsekih in 
etapah, dokončanih bo 5 odsekov in etap, zaključna dela se bodo izvajala na 6 avtocestnih 
odsekih, na novo pa se bodo pričeli graditi trije (3). Skupno torej 34 odsekov in etap. Izvajali 
se bodo tudi ukrepi na železnicah. 

Na državnih cestah se bodo nadaljevala dela na petih (5) odsekih in dokončala na sedmih 
(7), en (1) odsek pa se bo pričel graditi na novo. 

Za realizacijo navedenih gradenj bo potrebno zagotoviti 446,7 mio USD, oziroma 83.243 
mio SU. V to vsoto niso vštete interkalarne obresti najetih kreditov, obveznosti iz investicij ( 
plačilo obresti in glavnic najetih kreditov ) ter upravljanje in vzdrževanje že zgrajenih 
avtocest, kar bo zneslo dodatnih 94,3 mio USD, oziroma 17.572 mio SIT. Vse skupaj 
torej 541 mio USD, oziroma 100.815 mio SIT. 

Samo za že sprejete obveznosti pri gradnji (podpisane pogodbe) do konca leta 1999 in 
pogodbe, ki so sedaj v pripravi in tista dela, ki bodo razpisana in oddana v letu 2000, bo za 
nadaljevanje in dokončanje gradnje ter zaključna dela na avtocestah in državnih cestah v 
letu 2001 potrebno zagotoviti 426,5 mio USD, oziroma 79.478 mio SIT, od tega polovica 
iz sredstev bencinskega tolarja in polovica iz kreditov. 

Avtocestni program prehaja letos in naslednje leto v obdobje najintenzivnejše gradnje, zato 
bo v letu 2001 nujno potrebno zagotoviti finančne vire, predvidene v Rebalansu nacionalnega 
programa. Pri tem je izrednega pomena zagotovitev bencinskega tolarja najmanj v tisti višini, 
ki ga za teto 2001 predvideva Rebalans nacionalnega programa, kot tudi pravočasni sprejem 
zgoraj navedenega zakona o poroštvu za nov finančni kredit tujih bank in zakonov o 
ratifikaciji poroštvenih pogodb za kredit EIB IV in AW SpA. 

Za zagotovitev virov sredstev za obveznosti, izhajajočih iz sprejetega Letnega plana razvoja 
in vzdrževanja avtocest za leto 2000 in planov za naslednja leta, je potrebno sprejeti 
spremembe zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v 
Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.57/98). 
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6. REKAPITULACIJA PROGRAMA DELA 2000 Z 

VREDNOSTNIM PRIKAZOM VIROV IN PORABE 

Rekapitulacijska tabela po postavkah virov in porabe: 

VTRT" 
bencinski tolar 
cestnine in najemnine 
posojila mednarodnih finančnih institucij in tuji finančni krediti 

EIBII 
EIB III 
EIB IV 
AUV 

finančni krediti 
KIW II 
KB IV 
TKF 

drugi viri 

PORABA 

priprava projektne dokumentacije za odseke po 1.2000 
odkupi zemljišč in nepremičnin za odseke po I. 2000 
gradnja avtocest 

nadaljevanje gradnje in dokončanje avtocestnih odsekov 
pričetek gradnje novih avtocestnih odsekov 

stroški financiranja 
zaključna dela na avtocestah, zgrajenih pred letom 1994 
dela Inženirja 
upravljanje in stroški pobiranja cestnin 
redno vzdrževanje avtocest 
obnavljanje avtocest 
naložbe v osnovna sredstva obstoječih avtocest 
graditev državnih cest v sklopu avtocestnega programa 
ukrepi na železnicah v sklopu avtocestnega programa 
obveznosti iz investicijskih kreditov 

redne obresti 
odplačilo glavnice 

v 000 SIT 

29.605.011 
17.390.000 
9.525.562 
6 000 000 
1.800.000 

837.658 
887.901 

27.390.438 
17.107.329 
6.316.793 
3.966.316 

510.611 

• 8,4':!42.1'{622: 

1.178.631 
378.000 

58.344.844 
56.432.755 

1.912.089 
3.164.759 

539.800 
2.100.000 
2.880.800 
3.200.000 
2.030.000 
1.390.000 
5.261.464 

390.000 
3.482.740 
2.613.344 

869.396 
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Obrazložitev 

PROUČITVE VARIANT TRAS HITRE 

CESTE OD ŠKOFIJ 00 LUCIJE Z 

NAVEZAVO LUKE KOPER NA 

AVTOCESTNO OMREŽJE 

Številka: 350-13/98-4 
Ljubljana, 20.03.2000 

Vlada Republike Slovenije se je na 151. seji dne 16/3-2000 
seznanila z: 

- OBRAZLOŽITVIJO PROUČITVE VARIANT TRAS HITRE 
CESTE OD ŠKOFIJ DO LUCIJE Z NAVEZAVO LUKE KOPER 
NA AVTOCESTNO OMREŽJE, 

ki ga pošilja v predhodno obravnavo na podlagi četrte alinee 
drugega odstavka 45. a člena Zakona o urejanju naselij in 
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 
29/96 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/ 
97). 

Vlada Republike Slovenije soglaša s predlaganim potekom 
hitre ceste Koper - Izola in Jagodje - Lucija ter navezavo Luke 
Koper na avtocestno omrežje. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 268. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenij določila, da bodo kot njeni 
predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

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

okolje in prostor, 
- Jože NOVAK, direktor Urada Republike Slovenije za 

prostorsko planiranje. 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

Gradivo z grafičnimi prilogami Je na vpogled pri strokovni 
službi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za 
Infrastrukturo In okolje. 
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OBRAZLOŽITEV 

1. PODLAGA ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA 
NAČRTA 

Zakon o urejanju naselij in drugih posegih v prostor (Uradni list 
SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 
47/93, 71/93 in 44/97) v prvem odstavku 45.a člena določa, da se 
priprava lokacijskega načrta prične na podlagi utemeljenega in 
dokumentiranega predloga ministra za promet in zveze, v čigar 
delovno področje spada avtocesta, v drugem odstavku 45.a člena 
pa določa, da na podlagi predloga iz prvega odstavka minister 
pristojen za prostor določi program priprave lokacijskega načrta. 
V skladu s četrto alineo drugega odstavka 45.a člena je določeno, 
da mora izdelovalec lokacijskega načrta izdelati in preučiti variante 
poteka trase hitre ceste z navezavo Luke Koper na avtocestno 
omrežje, Vlada RS pa jih predloži Državnemu zboru RS v 
predhodno obravnavo. 

Priprava lokacijskega načrta za potek trase hitre ceste od Škofij 
do Lucije z navezavo Luke Koper na avtocestno omrežje (v 
nadaljevanju: obalna cesta) se je pričela na podlagi predloga 
Ministrstva za promet in zveze, dopis z dne 6.12.1995 (Predlog 
za pripravo lokacijskega načrta za priključevanje - navezavo 
Luke Koper na avtocestno omrežje Koper - Lendava); št.dopisa 
402-26/96-pdp/ka-29 z dne 29.3.1996 (Predlog za izdelavo 
lokacijskega načrta za odseke hitre ceste Koper - Izola, Izola - 
Jagodje in Jagodje - Lucija), št.dopisa 347-2/96-0253/mv z dne 
21.11.1996 (Dopolnitev predloga za pripravo lokacijskega načrta 
za priključevanje - navezavo Luke Koper na avtocestno omrežje 
Koper - Lendava in predloga za pripravo lokacijskega načrta za 
hitro cesto na odsekih Koper - Izola, Izola - Jagodje in Jagodje - 
Lucija) ter dodatnih rešitev, ki so dogovorjene v času priprave za 
izdelavo predmetnega lokacijskega načrta med Ministrstvom za 
okolje in prostor, Ministrstvom za promet in zveze, Mestno Občino 
Koper in Občinama Izola in Piran. 

Na podlagi predloga ministra za promet in zveze je minister za 
okolje in prostor določil program priprave lokacijskega načrta za 
potek trase hitre ceste od Škofij do Lucije z navezavo Luke Koper 
na avtocestno omrežje. 

2. POSTOPEK PRIPRAVE LOKACIJSKEGA NAČRTA 

2.1. Opredelitev variant 

Predlog ministra za promet in zveze je bil dokumentiran z idejno 
študijo, ki jo je marca 1996 izdelal PNG, št. proj.: 71/96 in v kateri 
je prikazana grafični predlog poteka trase hitre ceste od Škofij do 
Lucije: 
- varianta Investbiro, 
- varianta PNG. 

Minister za promet in zveze je za navezavo Luke Koper na 
avtocestno omrežje podal predlog dokumentiran z idejno študijo, 
ki jo je septembra 1995 izdelal Investbiro Koper, št. projekta 95- 
20/3. 

Izdelovalec primerjalne študije variant: "Proučitev variant tras hitre 
ceste od Škofij do Lucije z navezavo Luke Koper na avtocestno 
omrežje", (Urbanistika Koper, d.o.o., maj 1999), je zaradi širših 
prostorskih in okoljevarstvenih vidikov za vrednotenje in 
primerjavo predlagal dodatne variante in sicer: 

Odsek A se definira s priključkom Jagodje, konča pa se s 
priključkom v rondoju Lucija ter z odcepom na Beli Križ. 

Varianta 1 (rumena) poteka od priključka Jagodje proti vzhodu 
ter se usmeri direktno proti jugu v predor Dobrava. Cesta je 
štiripasovna. 
Varianta 2 (modra) se po priključku Jagodje usmeri proti jugu in 
preide v predor Mala Seva. V nadaljevanju se po zahodnem 
pobočju spusti do rondoja v Luciji. 
Varianta 3 (vijolična) se po priključku Jagodje trasa usmeri proti 
vzhodu ter preide direktno proti jugu v predor. Trasa se zaključi 
na rondoju Lucija. Cesta in predor sta štiripasovna. 
Varianta 4 (vijolična) se po priključku Jagodje usmeri proti 
jugovzhodu, oziroma v prvem delu z viaduktom dolžine 290 m ter 
v drugem delu s predorom dolžine 1.600 m. V nadaljevanju trasa 
poteka po vzhodni strani obrtne cone do rondoja Lucija. 

Odsek B se definira s stacionažo, ki določa relacijo od Kopra do 
Izole, s priključkom Koper ter izvennivojskim priključkom Izola. 
Varianta 1 (rumena) poteka od Slavčka dalje po obstoječi cesti, 
kjer se na robu Semedelskega zaliva usmeri v 2.140 m dolg 
predor Markovec. Predviden je izvennivojski priključek za Izolo. 
Varianta 2 (modra) poteka od Slavčka kot varianta B1 po obstoječi 
cesti do Semedelskega zaliva in se pod gradom preusmeri v 
predor Markovec. Izhod iz predora je v primerjavi z varianto 1 
pomaknjen proti severu. 
Varianta 3 (vijolična) se odcepi od obstoječe ceste v smeri proti 
jugu. Poteka po terenu do ceste Istrskega odreda. Zaradi poteka 
nove ceste se obstoječa Šmarska cesta dvigne v nadvoz preko 
nove ceste in uredi nov izvennivojski priključek. Ob naselju Olmo 
trasa poteka po terenu. Trasa preide v predor Markovec. 
Predviden je priključek za Izolo na isti lokaciji kot pri varianti 1. 
Varianta 4 (oranžna) trasa nove ceste sledi obstoječi cesti od 
križišča Slavček, v območju Semedelskega zaliva in turističnega 
kompleksa Žusterna se odmakne na novo nasutje v smeri morja. 
Žusterna in Semedela nimata več direktnega dostopa do morja. 
Štiripasovnica se usmeri v predor. Predviden je priključek za 
Izolo. 
Varianta 5 (zelena) je izdelana po predlogu Občine Izola. Varianta 
poteka skladno z rumeno oz. z vstopom v predor pod gradom. 
Potek trase v predoru poteka cca 200 metrov južneje od obalne 
ceste. Na Izolski strani izstopi nad priključkom Ruda, kjer je 
prizadet manjši del doline Pivol. 

Odsek C se definira z obravnavano HC Škofije - Srmin, in AC 
Srmin - Koper z navezavo Luke Koper na avtocestno omrežje, s 
priključkom Škofije, priključkom Bertoki in razcepom Srmin. 
Varianta 1 vključuje štiripasovno cesto Škofije-Srmin in AC Srmin- 
Koper, izvennivojski priključek Škofije, obstoječi priključek Bertoki, 
bertoško vpadnico in južni del ankaranske vpadnice. 
Varianta 2 vključuje štiripasovno cesto Škofije-Srmin in AC Srmin- 
Koper, izvennivojski priključek Škofije, obstoječi priključek Bertoki, 
bertoško vpadnico, južni del ankaranske vpadnice in severni del 
ankaranske vpadnice (vključno s premostitvijo tirov in Rižane). 
Varianta 3 vključuje štiri pasovno cesto Škofije-Srmin in AC Srmin- 
Koper, izvennivojski priključek Škofije, obstoječi priključek Bertoki, 
bertoško vpadnico, južni del ankaranske vpadnice, polovični 
priključek Škocjan in vzhodno koprsko vpadnico (povezava AC 
Srmin-Koper z ankaransko vpadnico preko Škocjanskega 
zatoka). 
Varianta 4 vključuje štiri pasovno cesto Škofije-Srmin in AC Srmin- 
Koper, izvennivojski priključek Škofije, obstoječi priključek Bertoki, 
bertoško vpadnico, južni del ankaranske vpadnice, severni del 
ankaranske vpadnice (vključno s premostitvijo tirov in Rižane), 
polovičen priključek Škocjan in vzhodno koprsko vpadnico 
(povezava AC Srmin-Koper z ankaransko vpadnico preko 
Škocjanskega zatoka). 
Varianta 5 vključuje štiri pasovno cesto Škofije-Srmin in AC Srmin- 
Koper, izvennivojski priključek Škofije, južni del ankaranske 
vpadnice, severni del ankaranske vpadnice (vključno s 
premostitvijo tirov in Rižane) in srminsko vpadnico (od razcepa 
Srmin do novega vhoda v Luko Koper). 
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Varianta 6 vključuje štiri pasovno cesto Škofije-Srmin in AC Srmin- 
Koper, izvennivojski priključek Škofije, obstoječi priključek Bertoki, 
bertoško vpadnico, južni del ankaranske vpadnice, severni del 
ankaranske vpadnice (vključno s premostitvijo tirov in Rižane) in 
srminsko vpadnico (od razcepa Srmin do novega vhoda v Luko 
Koper). 

Obalna cesta se je s strani občin in izdelovalca primerjalne študije 
variant ter v dogovoru z ostalimi udeleženci v postopku priprave 
primerjalne študije, za namene proučitve variant razdelila na tri 
smiselne odseke, tako da so se ovrednotili ter oblikovali predlogi 
najustreznejšega poteka obalne ceste. 

2.2. Skladnost s prostorskimi sestavinami veljavnih 
planskih aktov 

Preučevane variante poteka avtoceste so skladne z republiškimi 
prostorskimi planskimi akti, ki so bili sprejeti z Odlokom o 
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega 
in srednjeročnega plana Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
72/95). 

Preučeni variantni poteki hitre ceste potekajo po prostoru Mestne 
občine Koper, občine Izola in občine Piran. Vsi variantni poteki 
tras hitre ceste in navezave Luke Koper na avtocestno omrežje 
zahtevajo v določenem obsegu spremembe in dopolnitve 
prostorskih sestavin veljavnih planskih aktov obravnavanih občin: 

Dolgoročni plan občine Koper za obdobie 1986-2000 (Uradne 
objave, št. 25/86), dopolnitve 1988 (Uradne objave, št. 10/88), 
dopolnitve 1992 (Uradne objave, št. 9/92), dopolnitve 1993 (Uradne 
objave, št. 4/93), dopolnitve 1994 (Uradne objave, št. 7/94, 25/ 
94), dopolnitve 1995 (Uradne objave, št. 14/95), dopolnitve 1998 
(Uradne objave, št. 11/98), dopolnitve 1999, (Uradne objave, št. 
16/99). 

Družbeni plan občine Koper za obdobie 1986-1990 (Uradne 
objave, št. 36/86), dopolnitve 1992 (Uradne objave, št. 11/92), 
dopolnitve 1993 (Uradne objave, št. 4/93), dopolnitve 1994 (Uradne 
objave, št. 7/94, 25/94), dopolnitve 1995 (Uradne objave, št. 14/ 
95), dopolnitve 1998 (Uradne objave, št. 11/98), dopolnitve 1999, 
(Uradne objave, št. 16/99). 

Dolgoročni plan občine Izola za obdobie 1986 - 2000 (Uradne 
objave št. 5/89), dopolnitve 1989 (Uradne objave, št. 11/89) in 
dopolnitve 1995 (Uradne objave, št. 13/95). 

Družbeni plan občine Izola za obdobie 1986 - 1990 (Uradne 
objave št. 19/90), dopolnitve 1990 (Uradne objave št. 22/90), 
dopolnitve 1995 (Uradne objave št. 13/95), 

Dolgoročni plan občine Piran za obdobie 1986 - 2000 (Uradne 
objave št. 25/86), dopolnitve 1989 (Uradne objave, št. 10/89) in 
dopolnitve 1991 (Uradne objave, št. 24/91), dopolnitve 1998 
(Uradne objave, št. 12/89) in dopolnitve 1998 (Uradne objave, št. 
26/98) ter Uradni list RS št. 49/95. 

Družbeni plan občine Piran za obdobie 1986 - 1990 (Uradne 
objave št. 15/87), dopolnitve 1991 (Uradne objave, št. 24/91) ter 
spremembe in dopolnitve (Uradni list št. 49/95). 

2.3. Izdelava primerjalne študije variant tras hitre 
ceste od Škofij do Lucije z navezavo Luke Koper na 
avtocestno omrežje 

Izdelovalec primerjalne študije variant je Urbanistika d.o.o. Koper, 
ki je pridobila delo na podlagi javnega razpisa. Variantne rešitve 

so bile na podlagi izdelanih idejnih rešitev v merilu 1:5000 preučene 
in vrednotene v primerjalni študiji variant z naslovom "Proučitev 
variant tras hitre ceste od Škofij do Lucije z navezavo Luke Koper 
na avtocestno omrežje", izdelana maja 1999. 

Primerjalna študija variant je izdelana v skladu s projektno nalogo 
naročnika in na način, ki smiselno upošteva 17. in 31. člen Navodila 
o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih 
sestavin planskih aktov občin. Zajem podatkov je bil izveden na 
podlagi kartografske dokumentacije v merilu 1:5000. Del grafičnih 
prikazov, ki je sestavni del gradiv, je zaradi boljše preglednosti 
izdelan tudi v merilu 1:25 000. 

Primerjalna študija variant je izdelana v naslednji vsebini: 

1. tekstualni del z grafičnimi prikazi v merilu 1:25000 v naslednji 
vsebini: 

uvodno pojasnilo; 
opis obravnavanih variant; 
primerjalna analiza variant 
- vplivi na regionalni in urbani razvoj, 
- gradbeno - tehnična, prometno - ekonomska primerjava 

variant, 
- vplivi na okolje, 
- družbena sprejemljivost, 
- sintezno vrednotenje variant. 

2. "Povzetek" proučitve variant tras hitre ceste od Škofij do 
Lucije z navezavo Luke Koper na avtocestno omrežje: 
- uvod; 
- opis odsekov; 

izhodišča za vrednotenje variant; 
predlog variant; 
zbirni prikaz vrednotenja variant; 

- zaključek; 
grafične priloge. 

3. "Skladnost variant s prostorskimi sestavinami planskih aktov": 
predmet preveritve skladnosti; 
pregled predlaganih variant posameznih odsekov; 
pregled skladnosti z veljavno prostorsko dokumentacijo; 
grafične priloge. 

4. "Usmeritve za nadaljnje projektiranje": 
- uvod; 

usmeritve; 
zbirni prikaz usmeritev; 
zaključek; 
grafična priloga. 

Variante so bile med seboj primerjane po naslednjih vsebinskih 
sklopih: vplivi na regionalni in urbani razvoj, kriteriji prometne 
učinkovitosti, vplivi na okolje, finančni vidiki ter družbena 
sprejemljivost. Rezultati vrednotenja so podrobno prikazani v 
priloženem gradivu. 

V fazi analiz in vrednotenja so bile s strani ministrstev, pristojnih 
za zavarovana območja, pridobljene smernice za proučitev vari- 
ant, prav tako je bila s preučevanimi variantami seznanjena lokalna 
skupnost (Mestna občina Koper, občina Piran in občina Izola ter 
krajevne skupnosti, po katerih poteka načrtovana avtocesta), 
saj so le-te podale pobudo za njihovo preveritev, pridobljena so 
bila njihova stališča oz. mnenja in interesi. 

Posamezne strokovne podlage za vrednotenje in primerjavo 
prometno tehničnih pogojev, ki zajemajo prometno ekonomsko 
vrednotenje in gradbeno tehnično primerjavo, so bile zagotovljene 
in recenzirane s strani investitorja DARS d.d. 

Variante katere je primerjalna študija variant izpostavila kot 
najprimernejše glede na vse vidike vrednotenja so: 
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Odsek A 
Iz regionalnega in urbanega vidika je najsprejemljivejša varianta 
A2, ki ohranja Strunjansko dolino kot prostorsko celoto in jo 
okoljsko ne tangira. Manj je ugodna zaradi poseganja v obrtno 
cono v Luciji, vendar z optimizacijo trase - njeno prestavitvijo na 
obod - v pobočje, je varianta sprejemljivejša. 
Okoljsko optimalna je rešitev kombinacije variant A2 in A4. 
V nadaljnjem delu lokacijskega načrta se predlaga detaljnejše 
ovrednotenje posameznih odsekov cestne navezave Pirana in 
Lucije. 
Iz prometnega vidika je potrebno vzpostaviti sprejemljiv prometni 
koncept za širše vplivno območje. V nadaljnjo strokovno obdelavo 
se predlaga dodatno ovrednotenje novega koncepta prometne 
navezave Pirana in Lucije. 

Odsek B 
Varianta B1 je prostorsko sprejemljivejša pod pogojem, da se v 
nadaljnjih fazah varianta optimizira tako, da poteka izhod iz predora 
po jugozahodni strani kmetije Božič, po južnem robu flišne stene 
ter po robu doline izven kmetijskih zemljišč. 
Z vidika vplivov na okolje bo v nadaljnjih fazah priprave 
dokumentacije potrebno smiselno razširiti ureditveno območje 
lokacijskega načrta tako, da se vključi vplivno območje doline 
Pivol in se vključi njeno sanacijo. 
Z vidika ekonomskega vrednotenja je potrebno optimizirati širše 
območje obeh portalov. Glede na predlog MPZ se istočasno 
preveri korigiran potek trase B4 tako, da se prouči možnost 
priključevanja naselja Markovec na hitro cesto Koper - Izola. 
Iz prometnega vidika se predlaga varianta B1. Predlagano varianto 
bo potrebno optimizirati v širšem območju obeh portalov ter proučiti 
v nadaljnjem delu lokacijskega načrta urbanistične, okoljevarstvene 
in funkcionalne vidike. 

Odsek C 
Iz vidika regionalnega in urbanega razvoja je za odsek C 
najustreznejša varianta C6, ki omogoča navezavo Luke Koper 
direktno z razcepa Srmin s potekom severno od tovorne 
železniške proge, s priključitvijo na ankaransko vpadnico in novim 
vhodom v Luko Koper. Taka rešitev vpliva na razbremenitev 
priključka Bertoki zaradi bližine naselja. 
Z vidika vpliva na okolje varianta C6 zmanjšuje vpliv tovornega 
prometa na naselje Bertoki. 
Z ekonomskega vidika je varianta C6 najprimernejša, ker hkrati 
in primerno rešuje tako navezavo Luke Koper na avtocestno 
omrežje (tovorni daljinski promet), kot tudi navezavo omrežja 
mestnih cest na območju od Srmina do Kopra na avtocestno 
omrežje (lokalni promet). 
Iz prometnega vidika bo potrebno upoštevati fazno načrtovanje 
priključevanja Luke Koper na avtocestno omrežje. V prvem delu 
izdelave lokacijskega načrta bo preverjena možnost in določena 
faznost ter etapnost gradnje navezave Luke Koper na avtocestno 
omrežje. 

2.4. Investicijske vrednosti variant 

V Primerjalni študiji variant "Proučitev variant tras HC od Škofij do 
Lucije z navezavo Luke Koper na avtocestno omrežje", 
(Urbanistika Koper d.o.o., maj 1999), je bila določena naslednja 
investicijska vrednost posameznih variant. 

Investicijske stroške je izdelal LUZ d.d.. Enotne cene uporabljene 
v računu investicij veljajo za december 1997. 

V tabeli so obravnavane variante po odsekih, skladno z definiranimi 
variantami, ki so vključene v prometno ekonomsko vrednotenje. 

Odsek: Škofije - Koper Stroški v SIT 
Varianta C1 5.112.931.101 
Varianta C2 7.525.489.906 
Varianta C3 7.379.191.101 
Varianta C4 9.791.749.906 
Varianta C5 7.988.579.570 
Varianta C6 8.148.394.690 
Odsek Koper - Izola 

Varianta BI 13.874.342.073 
Varianta B2 14.971.491.891 
Varianta B3 15.710.935.966 
Varianta B4 9.959.771.823 
Varianta B5 17.774.592.677 
Odsek Jagodje - Lucija 

Odsek A1 6.449.793.814 
Odsek A2 8.003.830.318 
Odsek A3 8.541.269.360 
Odsek A4 10.525.053.300 
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2.5. Postopek strokovnega usklajevanja glede 
predloga najustreznejšega poteka hitre ceste od 
Škofij do Lucije ter navezave Luke Koper 

Primerjalna študija variant je bila predhodno posredovana: 
- recenzijski komisiji neodvisnih strokovnjakov, ki je bila 

sestavljena s štirih strokovnjakov s področja prostorskega in 
prometnega načrtovanja, varstva okolja in s področja financ, ki 
jo je imenovalo Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za 
prostorsko planiranje (prof.mag. Braco Mušič u.d.i.a., Aleksander 
Bizjak u.d.i.a., mag. Alenka Kocuvan Polutnik u.d.i.a., Bojan 
Pavlinič u.d.i.g. Judita Strmčnik u.d.oec.). 

- Ministrstvu za promet in zveze; 
- Ministrstvu za kulturo - Upravi RS za kulturno dediščino, 
- Ministrstvu za okolje in prostor - Upravi RS za varstvo narave 

(področje varstva narave, področje gospodarjenja z vodami 
ter področje varstva okolja); 

- Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; 
- Družbi za avtoceste v RS, v nadaljevanju DARS d.d.; 
- Mestni Občini Koper, Občini Izola in Občini Piran; 

z namenom, da posamezni strokovnjaki vseh navedenih inštitucij 
in občin pripravijo strokovno mnenje glede predloga 
najustreznejšega poteka hitre ceste. 

Strokovno stališče recenzijske komisije: 
Recenzijsko komisijo neodvisnih strokovnjakov s področja 
prostorskega, prometnega načrtovanja, varstva okolja ter 
ekonomskega vrednotenja, je imenovalo Ministrstvo za okolje in 
prostor - Urad RS za prostorsko planiranje v sestavi: prof.mag. 
Vladimir-Braco Mušič d.i.a., Aleksander Bizjak, d.i.a., mag. Alenka 
Kocuvan Polutnik d.i.a., Bojan Pavlinič d.i.g., Judita Strmčnik 
dipl.oec. 

Recenzijska komisija je menila, da primerjalno študijo naročnik 
lahko sprejme. 

Strokovna komisija je ocenila primerjavo variant kot ustrezno 
strokovno osnovo za predlog najustreznejše rešitve poteka trase 
hitre ceste od Škofij do Lucije z navezavo Luke Koper na 
avtocestno omrežje. 
V skupnem strokovnem mnenju so potrdili v zaključku sinteznega 
vrednotenja opredeljene variante kot najustreznejše ter predlagali 
za prvi odsek najprimernejši potek variante C2, ki vključuje 
štiripasovno cesto Škofije - Srmin in AC Srmin - Koper, 
izvennivojski priključek Škofije, obstoječi priključek Bertoki, 
bertoško vpadnico, južni del ankaranske vpadnice in severni del 
ankaranske vpadnice (vključno s premostitvijo železniških tirov 
in reke Rižane). 
V nadaljnjem delu lokacijskega načrta se na odseku Koper - 
Izola izdela potrebne optimizacije v širšem območju obeh vhodov 
v predor ter podrobno prouči urbanistične, okoljevarstvene in 
funkcionalne vidike. 
Odsek Jagodje - Lucija: preverjeni potek štiripasovne ceste od 
Izole do Lucije je ustrezen v južnem delu pri Luciji, ne rešuje pa 
ustrezne navezave Pirana na planirano cestno omrežje. 
V nadaljnjem delu lokacijskega načrta se je potrebno izogniti 
vodenju prometa preko zavarovanih področij (Strunjanska dolina). 
Drugi posebni pogoji se pojavijo pri stikovanju ankaranske 
vpadnice z mejo Škocjanskega zatoka. Lokacijski načrt navezave 
Luke Koper na avtocestno omrežje bo potrebno uskladiti z 
ureditvenim načrtom Škocjanskega zatoka. 

Ministrstvo za promet in zveze: 
se strinja s predlaganim potekom navezave Luke Koper na 
avtocestno omrežje, ki jo opredeljuje primerjalna študija variant. 
Gradnja bo potekala fazno in etapno in se bo prilagajala potrebam 
razvoja Luke Koper. 

V prvi fazi lokacijskega načrta je potrebno preveriti možnost in 
potrebnost izgradnje štiripasovne ceste srminske vpadnice in 
južnega dela ankaranske vpadnice, kot končne faze. Omenjeni 
vpadnici bosta po izgradnji prekategorizirani v državni cesti, katerih 
kategorija bo določena kasneje. Posebno tehnično pozornost je 
potrebno nameniti nadvozu čez železniško progo, kjer je potrebno 
predvideti širino mostu za kasnejšo štiripasovnico ter nadvozu 
čez reko Rižano (nosilost tal, veliki razponi, velike obremenitve 
konstrukcije). 

Pri izdelavi lokacijskega načrta je potrebno sočasno reševanje 
problema navezave koprskega mestnega prometa na avtocestno 
omrežje. 

Odsek hitre ceste Koper - Izola: opozarjajo, da vse rešitve, ki 
potekajo južno od obale povzročajo težave glede povezovanja 
obstoječe prometne mreže na hitro cesto Koper - Izola, zato 
predlagajo da se v nadaljevanju izdelave lokacijskega načrta v 
prvi fazi izdela optimizacija variante B1, v širšem območju portalov 
predora pod Markovcem, s podrobno proučitvijo urbanističnih, 
okoljevarstvenih in funkcionalnih vidikov. Potrebno bo izvesti 
geološko-geomehanske raziskave zaradi majhnega nadkritja nad 
predorom Markovec ter proučiti možnost za zavarovanje posestva 
Božič v dolini Pivol. 

Odsek hitre ceste Jagodje - Lucija: podana je bila pobuda o 
enakovredni navezavi Belega Križa in Lucije ter izogibanje vodenja 
prometa preko zavarovanih območij. 

DARS d.d.: 
DARS d.d. se strinja s predlaganim potekom navezave Luke 
Koper na avtocestno omrežje po varianti C6, pri čemer je potrebno 
v naslednjih fazah izdelave projektne in prostorske dokumentacije 
preveriti možnost in določiti etapnost terfaznost gradnje navezave 
Luke Koper na AC omrežje. 
Na odseku Koper - Izola se DARS d.d. strinja s predlagano 
varianto B1. 
Na odseku Jagodje - Lucija bo v nadaljevanju izdelave 
lokacijskega načrta potrebno proučiti koncept načrtovanja hitre 
ceste do Lucije ter poiskati ustrezno navezavo območja Pirana 
na to hitro cesto. 

Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino: 
MK URSKD se strinja s predlaganim potekom navezave Luke 
Koper na avtocestno omrežje, vendar opozarja na potrebne 
ukrepe za zaščito naravne in kulturne dediščine, to je 
Škocjanskega zatoka ter arheološkega najdišča na območju 
Srmina. 
Na odseku Koper - Izola opozarjajo na pomembnost kmetije 
Božič ter lego zahodnega portala hitre ceste B1. 
Odsek hitre ceste Jagodje - Lucija: zahteva se odmik hitre ceste 
od Strunjanske doline ter predlaga vzhodne variante A2 in A4. 

Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave: 
Izvede naj se priključek Srmin za tovorni dostop do Luke Koper 
ter za osebna vozila iz smeri Dekani in Škofije. Za dostop iz 
Ankarana naj se zgradi ankaranska vpadnica, ki bo hkrati omejila 
naravni rezervat Škocjanski zatok. 
Odsek hitre ceste Koper - Izola: zavzemajo se za varianto, ki jo 
predlaga tudi občina Izola, varianto s predorom pri Rudi, ki 
omogoča tudi sanacijo opuščenega laporokopa. 
Za traso B1 menijo da je uničujoča, zato predlagajo ustreznejšo 
traso B5. 
Odsek hitre ceste Jagodje - Lucija: MOP UVN podpira rešitve, ki 
predlagajo potek trase z odmikom od Strunjanske doline. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: 
V zakonitem roku za opredelitev do zaključene primerjalne študije 
variant niso podali potrebnih stališč in pripomb. 
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Lokalna skupnost 
Mestna občina Koper, poudarja pomen navezave Luke Koper in 
mesta na avtocesto. Zaradi novega zakona o naravnem rezervatu 
Škocjanski zatok je možnost navezave mestnega jedra preko 
načrtovane vzhodne vpadnice na avtocesto nemogoča. Navezavo 
Luke Koper je potrebno opredeliti v lokacijskem načrtu preko 
bertoške vpadnice in ankaranske vpadnice ter preko železniških 
tirov in razcepa Srmin na predvideni novi vhod v Luko Koper. 

Občina Izola: na odseku Koper - Izola naj se hitra cesta umakne 
iz območja obale in v maksimalni meri obalo upošteva kot območje, 
kateremu se spremeni namembnost za športno rekreacijske 
namene vezane na morje: prioritetno so to kopališča, pešpoti, 
sprehajališče in kolesarske poti med Koprom in Izolo ter drugi 
programi vezani na obalo morja in programi, ki so z njimi združljivi. 

Odsek hitre ceste Jagodje - Lucija: najprimernejša se kaže 
varianta A4, ker je najkarajša in ne zahteva novih posegov v 
Strunjansko dolino. 

Cestno povezavo Pirana in Portoroža naj se načrtuje iz območja 
križišča na Valeti brez spuščanja v Strunjansko dolino, po 
jugozahodni brežini nad Lucijo "panoramska cesta" iz smeri po 
izhodu HC iz tunela Dobrava ali po "slemenski" cesti. Tunel, 
predviden v varianti A4 je možno po grobi oceni skrajšati za 
okrog 500m s prilagajanjem nivelete terenskim razmeram. 

Občina Piran: menijo, da varianta A1 predstavlja optimalno rešitev, 
ker bi lahko del ceste od Jagodja do predora potekal v dveh 
nivojih, en pas bi tekel po terenu, drugi pa bi bil vkopan ali pokrit z 
galerijo, pri Jagodju predlagajo viadukt, na robu Strunjanske doline 
pa delno ali v celoti vkopano cesto. Pred vhodom v predor naj se 
izvede priključek na obstoječe omrežje, ki se bo izteklo v novo 
rekonstruirano križišče. Od Strunjana do Valete naj se doda še 
tretji pas za prehitevanje vozil v klanec. 

Glede na stališča pristojnih ministrstev in občinskih organov na 
obravnavanih območjih, bo potrebno podrobneje obdelati potek 
trase hitre ceste tam, kjer posega v območje naravne in kulturne 
dediščine ter območje varovane kulturne krajine, še posebej na 
območjih: 

kmetije Božič, 
rastišča pozejdonk, 
sanacije opuščenega laporokopa, 
Izolskega "amfiteatra", 
arheološkega območja Izola, 
arheološkega območja Viližan, 
krajine doline Pivola, 
Strunjanske doline, 
krajinskega parka Strunjan, 
Strunjanskega polotoka. 

2.6. Opis predloga najustreznejšega poteka trase 
hitre ceste od Škofij do Lucije ter navezave Luke 
Koper na avtocestno omrežje 

Na podlagi opravljene recenzije primerjalne študije, posredovanih 
strokovnih stališč pristojnih ministrstev ter Družbe za avtoceste 
v Republiki Sloveniji v sodelovanju z ministrstvi za zavarovana 
območja, so predlagane najustreznejše variante poteka cestne 
navezave na posameznih odsekih: 

za navezavo Luke Koper je predlagana varianta, kateri je 

osnova varianta C6, ki obsega obstoječi priključek Bertoki, 
južni del ankaranske vpadnice, premostitev železniških tirov 
in reke Rižane, bertoško in srminsko vpadnico. V prvi fazi bo 
preverjena možnost in določena faznost ter etapnost gradnje 
navezave Luke Koper na avtocestno omrežje, 
na odseku Koper - Izola je predlagana varianta B1 s tem, da 
se upošteva tudi varianta B4 s prometno tehnično presojo 
priključka Moleta, potrebne pa so tudi dodatne študije portalov 
predora. 
na odseku Jagodje - Lucija je predlagana varianta, ki se 
izogne Strunjanski dolini, to sta varianti A2 in A4. V fazi izdelave 
lokacijskega načrta pa bodo potrebne še detajlne proučitve 
glede navezave obstoječe cestne mreže ter obalnih mest na 
bodočo hitro cesto. Predlaga se dodatno ovrednotenje novega 
koncepta prometne navezave Pirana in Lucije. 

Detaljne proučitve posameznih odsekov hitre ceste ter navezave 
Luke Koper na avtocestno omrežje bodo izdelane v idejnem 
projektu in posebnih strokovnih podlagah, v katerih bodo 
upoštevani pogoji, podani v nadaljevanju postopka priprave 
lokacijskega načrta. 

3. PRIPRAVA GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA 
ODBORU ZA INFRASTRUKTURO IN OKOLJE 
DRŽAVNEGA ZBORA RS 

Glede na 1. sklep 5. točke dnevnega reda 33. seje Odbora za 
infrastrukturo in okolje Državnega zbora RS se proučene variante 
poteka trase hitre ceste od Škofij do Lucije ter navezave Luke 
Koper na avtocestno omrežje uvrščajo v skupino: 

b. poteki avtocest, ki ne pomenijo spremembe in dopolnitve 
državnih prostorskih planskih aktov, predstavljajo pa spremembo 
in dopolnitev občinskih prostorskih planskih aktov. 

Gradivo proučitve variant za obravnavo na Odboru za 
infrastrukturo in okolje Državnega zbora RS je pripravljeno ob 
smiselnem upoštevanju 2. sklepa 5. točke dnevnega reda 33. 
seje tega odbora. Priloženo gradivo vsebuje vse zahtevane priloge, 
pri čemer priloge niso pripravljene za vsako varianto posebej, da 
ne bi prišlo do nepotrebnega podvajanja kartografskih prilog. 

Adela Ogrinc Jože NOVAK 
Višja referentka DIREKTOR 

Gradivo je pripravljeno na naslednji način: 
Primerjalna študija variant: "Proučitev variant tras hitre ceste 
od Škofij do Lucije z navezavo Luke Koper na avtocestno 
omrežje", Urbanistika Koper d.o.o., maj 1999; 
"Povzetek" primerjalne študije variant, Urbanistika Koper d.o.o., 
maj 1999; 
"Usmeritve za nadaljnje projektiranje", Urbanistika Koper 
d.o.o., maj 1999; 
"Skladnost variant s prostorskimi sestavinami planskih aktov", 
Urbanistika Koper d.o.o., maj 1999; 
Informativni list - Proučitev variant tras hitre ceste od Škofij 
do Lucije z navezavo Luke Koper na avtocestno omrežje (A3 
list). 
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