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PREDLOGI ZAKONOV 
- Predlog zakona o zasebnem varovanju (ZZasV) - tretja obravnava - EPA 792 - III 3 

- Predlog zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu (ZPPCP-1) - tretja obravnava - EPA 922 - III 39 

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ZUT-D) - prva obravnava 71 
-EPA 1017-III 

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZP-A) 85 
- prva obravnava - EPA 1039 - III 

POROČILI DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA 

- Poročilo Odbora za gospodarstvo k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o spodbujanju 111 
skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-B) - druga obravnava - EPA 942 - III 

- Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2005 115 
(DP2005) - EPA 1005 - III 

POROČILO 
- Poročilo Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov 125 

iz NEK o poslovanju Sklada za leto 2002 - EPA 1036 - III 



Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

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

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

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

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

ZASEBNEM VAROVANJU (ZZasV) 

- tretja obravnava - EPA 792 - III 

DRŽAVNI ZBOR - predloga zakona o zasebnem varovanju (ZZasV) 
REPUBLIKE SLOVENIJE - EPA 792-111 
Generalna sekretarka 

za tretjo obravnavo. 
Številka: 212-05/03-26/1 
Ljubljana, 5.11.2003 

V smislu 137. člena poslovnika Državnega zbora so službe 
zbora pripravile besedilo Jožica Velišček, l.r. 
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PREDLOG ZAKONA O ZASEBNEM VAROVANJU (ZZasV), EPA 792-111 
- TRETJA OBRAVNAVA - 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

Ta zakon ureja subjekte, oblike in pogoje za opravljanje dejavnosti zasebnega 
varovanja ljudi in premoženja, ki ga ne zagotavlja država (v nadaljnjem besedilu: 
zasebno varovanje), obvezno organiziranje službe varovanja, ter inšpekcijsko 
nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona. 

S tem zakonom se Zbornici Republike Slovenije za zasebno varovanje (v 
nadaljnjem besedilu: zbornica) podeljuje javna pooblastila na področju zasebnega 
varovanja. 

2. člen 
(pomen izrazov) 

Posamezni izrazi, uporabljeni vtem zakonu, imajo naslednji pomen: 

1. Zasebno varovanje je varovanje ljudi in premoženja, ki ga kot pridobitno 
gospodarsko dejavnost opravljajo gospodarske družbe in samostojni podjetniki 
posamezniki v skladu s tem zakonom in zakonom, ki ureja gospodarske 
družbe. 

2. Tehnični sistemi za varovanje so posamezna ali funkcionalno povezana 
sredstva za nadzor gibanja na določenem objektu, območju ali prostoru, 
samodejno odkrivanje in javljanje nepooblaščene prisotnosti ali požara, prenos 
alarmnih sporočil, ter sredstva za obdelavo in arhiviranje teh sporočil 
(protivlomno varovanje, pristopna kontrola, videonadzor, televizija zaprtega 
kroga idr.). Mehanske naprave za varovanje so posamezna ali funkcionalno 
povezana sredstva, ki so varnostno posebej izdelana za preprečevanje ali 
omejevanje gibanja. 

3. Načrtovanje varnostnih sistemov je izdelava načrtov instalacij in izvedbe 
varovanja objektov, območij ali prostorov (študij, idejnih rešitev, projektov za 
razpis, pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedbo del in izvedenih del, ocen 
ogroženosti idr.). Izvajanje varnostnih sistemov obsega neposredno izvedbo 
tehničnih rešitev varovanja in nadzor nad njegovo izvedbo ter vzdrževanje 
sistemov in mehanskih naprav za varovanje. 

4. Varovanje oseb je varovanje življenja in telesne nedotakljivosti fizičnih oseb z 
varnostniki-telesnimi stražarji. 
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5. Varovanje premoženja je varovanje premičnega in nepremičnega premoženja 
pred uničenjem, tatvino in drugimi škodljivimi vplivi z. varnostniki oziroma s 
tehničnimi sistemi in mehanskimi napravami po predpisanih standardih; 

6. Prevoz in varovanje denarja ter drugih vrednostnih pošiljk je prevoz denarja ter 
drugih vrednostnih pošiljk (zlato, drago kamenje, umetnine, vrednostni papirji 
ipd.) z varnostniki ter s pomočjo posebej prirejenih vozil na motorni pogon. 

7. Varovanje javnih zbiranj je zagotavljanje reda na javnih shodih in javnih 
prireditvah s pomočjo varnostnikov oziroma s tehničnimi sistemi in mehanskimi 
napravami za varovanje, v skladu s predpisi, ki urejajo javna zbiranja. 

8. Upravljanje z varnostno-nadzomim centrom je upravljanje in stalen fizičen 
nadzor nad vgrajenimi tehničnimi sistemi in napravami za varovanje 
premoženja, območja ali varovane osebe, in nadzor s telekomunikacijskimi 
potmi prenosa alarmnih signalov, ki se opravlja v vamostno-nadzornem 
centru. 

9. Naročnik storitev zasebnega varovanja je fizična ali pravna oseba, ki s 
podjetjem za zasebno varovanje sklene pisno pogodbo o opravljanju 
posamezne oblike zasebnega varovanja. 

10. Licenca je dovoljenje za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja na 
območju Republike Slovenije. 

3. člen 
(izvajalci zasebnega varovanja) 

Zasebno varovanje lahko pod pogoji, določenimi s tem zakonom in v skladu z 
zakonom, ki ureja gospodarske družbe, opravljajo gospodarske družbe in 
samostojni podjetniki posamezniki oziroma samostojne podjetnice posameznice 
(v nadaljnjem besedilu: samostojni podjetnik posameznik). 

4. člen 
(tuji izvajalci zasebnega varovanja) 

Tuje pravne in fizične osebe iz držav, ki niso članice Evropske unije, ki so v 
matični državi pridobile pravico do opravljanja zasebnega varovanja, lahko v 
skladu s tem zakonom opravljajo zasebno varovanje v Republiki Sloveniji ob 
pogoju vzajemnosti. 

5. člen 
(oblike varovanja) 

Zasebno varovanje kot dejavnost se lahko opravlja v naslednjih oblikah: 

- varovanje oseb; 
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- varovanje premoženja; 
- prevoz in varovanje denaqa ter drugih vrednostnih pošiljk; 
- varovanje javnih zbiranj; 
- upravljanje z varnostno-nadzomim centrom; 
- načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov. 

II. PRISTOJNI ORGANI 

6. člen 
(pristojni organi) 

Upravne naloge s področja zasebnega varovanja določene v tem zakonu, izvaja 
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Zbornica na področju zasebnega 
varovanja na podlagi javnega pooblastila opravlja naloge, določene s tem 
zakonom. 

7. člen 
(pristojnosti ministrstva) 

Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, opravlja zlasti naslednje naloge: 

- podeljuje, spreminja in odvzema licence za opravljanje zasebnega varovanja 
(v nadaljevanju besedila: licence); 

- podeljuje in odvzema službene izkaznice iz prvega odstavka 49. člena tega 
zakona; 

- na predlog zbornice določa vsebino in potek strokovnega izobraževanja iz 29. 
člena tega zakona; 

- daje soglasje tujim pravnim in fizičnim osebam za opravljanje posameznih 
storitev zasebnega varovanja na območju Republike Slovenije; 

- opravlja nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in predpisov, izdanimi na 
njegovi podlagi, ki urejajo zasebno varovanje; 

- vodi register in evidence iz 64. člena tega zakona. 

8. člen 
(zbornica) 

Gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo licenco za 
opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja, se zaradi zagotavljanja strokovnosti 
pri opravljanju zasebnega varovanja in varovanja javnega interesa na tem 
področju obvezno združujejo v zbornico. 
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Članstvo v zbornici nastane za subjekte iz prejšnjega odstavka z dnem pridobitve 
licence po tem zakonu. 

Zaradi zagotavljanja ciljev iz prvega odstavka tega člena se lahko v zbornico 
interesno povezujejo tudi druge osebe javnega in zasebnega prava. 

9. člen 
(pridobitev pravne osebnosti) 

Zbornica je pravna oseba javnega prava. 

Pravno osebnost pridobi zbornica z vpisom v sodni register. 

Predlogu za vpis v sodni register je treba predložiti tudi statut zbornice in soglasje 
Vlade Republike Slovenije, ki se nanaša na izvajanje javnih pooblastil. 

10. člen 
(statut zbornice) 

Zbornica sprejme svoj statut, s katerim določi svojo organizacijo, organe in 
njihove pristojnosti, obseg dejavnosti, ki se financira s članarino, ter način 
izvajanja javnih pooblastil. 

Vlada Republike Slovenije daje soglasje k statutu zbornice v delu, ki se nanaša na 
izvajanje javnih pooblastil. 

11. člen 
(sredstva za delo zbornice) 

Sredstva za delo zbornice so: 

- obvezni članski prispevek; 
- prispevki za izvajanje programov strokovnega izobraževanja; 
- drugi viri določeni s statutom zbornice. 

S članskim prispevkom iz prve alinee prejšnjega odstavka se financirajo 
storitve zbornice, ki jih opravlja za svoje člane izven izvajanja javnih 
pooblastil. 

Zavezanci za plačilo obveznega članskega prispevka so gospodarske 
družbe oziroma samostojni podjetniki posamezniki, ki so člani zbornice na 
podlagi prvega odstavka 8. člena tega zakona, ter osebe javnega in 
zasebnega prava, ki so člani zbornice na podlagi tretjega odstavka 8. člena 
tega zakona. 

Osnova za obvezni članski prispevek je mnogokratnik denarnega zneska, ki ga 
določi skupščina zbornice, glede na število zaposlenih delavcev pri 
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gospodarski družbi oziroma samostojnem podjetniku posamezniku iz prvega 
odstavka 8. člena tega zakona. Stopnja obveznega članskega prispevka znaša 
15% od tako določene osnove, pri čemer višina prispevka ne sme biti nižja od 
pavšalnega zneska iz naslednjega odstavka. 

Osebe javnega in zasebnega prava iz tretjega odstavka 8. člena tega zakona 
plačujejo obvezni članski prispevek v pavšalnem znesku, ki znaša polovico 
obračunanega obveznega članskega prispevka iz prejšnjega odstavka. 

Stopnja obveznega članskega prispevka in pavšalni znesek se lahko po sklepu 
skupščine zbornice glede na obseg nalog, ki se financirajo iz obveznega 
članskega prispevka poviša ali zniža za največ 20%. 

K sklepom skupščine zbornice o višini denarnega zneska za določitev 
osnove iz četrtega odstavka tega člena, ter povišanju ali znižanju stopnje 
obveznega članskega prispevka, načinu in roku plačevanja obveznega 
članskega prispevka daje soglasje Vlada Republike Slovenije. 

12. člen 
(pristojnosti zbornice) 

Zbornica izvaja kot javna pooblastila naslednje naloge: 

- izvaja programe strokovnega izobraževanja iz 29. člena tega zakona; 

- zagotavlja kadrovske, materialne in prostorske pogoje ter opremo za izvajanje 
programov strokovnega izobraževanja; 

- vodi evidenco strokovnega izobraževanja iz 74. člena tega zakona; 

- pripravlja predloge katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti v 
skladu z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije; 

- predlaga člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij in opravlja druge naloge določene z zakonom, ki ureja nacionalne 
poklicne kvalifikacije. 

Zbornica opravlja tudi naslednje naloge: 

- določa višino obveznega članskega prispevka in drugih virov financiranja v 
skladu s statutom; 

- opravlja strokovni nadzor nad delom članov; 

- spremlja in obravnava delo članov, razvoj tehničnih sredstev in sodobnih 
tehnoloških dosežkov; 

- sprejema kodeks poklicne etike in ukrepa ob njegovem kršenju; 
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- sodeluje s Slovenskim inštitutom za standardizacijo pri oblikovanju predlogov 
standardov za vse oblike varovanja določene s tem zakonom; 

- sodeluje s pristojnim organom oziroma ustanovo v postopkih atestiranja 
alarmnih sistemov in drugih naprav za varovanje; 

- sklepa v imenu izvajalcev zasebnega varovanja kot delodajalcev kolektivno 
pogodbo za dejavnost zasebnega varovanja z reprezentativnim sindikatom; 

- zastopa interese članov v postopkih sprejemanja in izvajanja zakona in drugih 
splošnih aktov s področja zasebnega varovanja; 

- organizira seminarje, tečaje in druge oblike dopolnilnega strokovnega 
izobraževanja in usposabljanja; 

- organizira strokovne posvete, sejme in druge spremljajoče dejavnosti na 
področju zasebnega varovanja; 

- nudi članom strokovno pomoč na njihovo zahtevo; 

- spremlja stanje in razmere na področju zasebnega varovanja in določa 
razvojne naloge na področju zasebnega varovanja; 

- opravlja druge naloge v skladu s svojim statutom. 

Zbornica je dolžna o izvrševanju javnih pooblastil iz prvega odstavka tega člena 
pisno poročati ministru, pristojnem za notranje zadeve oziroma ministrici, pristojni 
za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu; minister, pristojen za notranje zadeve) 
do 31. marca za preteklo koledarsko leto. 

Minister, pristojen za notranje zadeve podrobneje predpiše način opravljanja 
javnih pooblastil, ter kadrovske in materialne pogoje za izvajanje javnih pooblastil. 

13. člen 
(tarifa za izvajanje strokovnega izobraževanja in računovodstvo) 

Minister, pristojen za notranje zadeve, na predlog zbornice predpiše tarifo, s 
katero določi višino prispevkov za izvajanje programov strokovnega 
izobraževanja. 

Višina prispevkov iz prejšnjega odstavka se določi s tarifo glede na potrebno 
pokrivanje stroškov za izvajanje strokovnega izobraževanja. 

Višina prispevkov iz prvega odstavka tega člena se spreminja glede na rast cen 
življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, ki jo ugotavlja Statistični urad 
Republike Slovenije. Sprememba višine prispevkov je možna le v primeru, ko rast 
cen življenjskih potrebščin od uveljavitve višine prispevkov oziroma uveljavitve 
zadnjega zvišanja znaša več kot 5 %. 
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Zbornica vodi računovodstvo po določbah zakona, ki ureja računovodstvo. 

14. člen 
(nadzor nad izvajanjem javnih pooblastil) 

Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, nadzira izvajanje javnih pooblastil po 
tem zakonu. 

Če pri izvajanju nadzora ministrstvo, pristojno za notranje zadeve ugotovi, da 
zbornica ne izpolnjuje več pogojev določenih s tem zakonom za izvajanje javnih 
pooblastil ali ne izvaja javnih pooblastil na način določen s tem zakonom in 
predpisi izdanimi na njegovi podlagi, določi rok za odpravo ugotovljenih 
nepravilnosti. 

15. člen 
(finančni nadzor) 

Porabo prispevkov za izvajanje javnih pooblastil nadzorujeta samostojna 
revizijska družba in Računsko sodišče Republike Slovenije. 

Zbornica je dolžna do 31. marca za preteklo koledarsko leto predložiti ministrstvu, 
pristojnem za notranje zadeve poročilo o finančnem poslovanju skupaj z 
revizijskim poročilom samostojne revizijske družbe o porabi prispevkov za 
izvajanje javnih pooblastil. 

III. LICENCE IN POGOJI ZA OPRAVLJANJE ZASEBNEGA VAROVANJA 

A1 Splošne določbe 

16. člen 
(postopek za pridobitev licence) 

Pravica za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja se pridobi z licenco. 

Vloga za pridobitev licence s točno navedbo oblike zasebnega varovanja iz 5. 
člena tega zakona se vloži pri ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve. Vlogi se 
priložijo pisna dokazila o izpolnjevanju s tem zakonom predpisanih pogojev za 
podelitev licence, izpisek iz sodnega registra ali dokazilo o priglasitvi pri 
pristojnem organu, iz katerega je razviden vpis ali priglasitev posamezne oblike 
zasebnega varovanja. 

17. člen 
(sprememba licence) 

Licenco iz prvega odstavka 18. člena tega zakona se lahko na podlagi vloge 
gospodarske družbe oziroma samostojnega podjetnika posameznika, ki ima 
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licenco po tem zakonu (v nadaljnjem besedilu: imetnik licence) spremeni, če 
izpolnjuje pogoje za opravljanje drugih oblik zasebnega varovanja iz 5. člena tega 
zakona oziroma če več ne izpolnjuje pogojev za opravljanje posamezne oblike 
zasebnega varovanja iz 5. člena tega zakona. 

18. člen 
(pogoji za začetek opravljanja zasebnega varovanja) 

Imetnik licence lahko začne opravljati oblike zasebnega varovanja, ki so 
navedene v licenci, z dnem pridobitve licence. 

Imetnik licence mora pred začetkom opravljanja zasebnega varovanja iz 
prejšnjega odstavka zagotoviti zavarovanje odgovornosti iz 37. člena tega 
zakona. 

Imetnik licence sklene z naročnikom storitev zasebnega varovanja pogodbo o 
varovanju v pisni obliki. 

Pogodba iz prejšnjega odstavka, ki ni sklenjena v pisni obliki ali je sklenjena z 
gospodarsko družbo oziroma samostojnim podjetnikom posameznikom, ki nima 
licence iz prvega odstavka tega člena, je nična. 

Imetnik licence sme opravljati zasebno varovanje samo z osebami, ki izpolnjujejo 
pogoje, določene v 19., 20., 21., 22. ali 23. členu tega zakona. 

1. Osebni pogoji 

19. člen 
(odgovorna oseba) 

Oseba, ki je pri imetniku licence odgovorna za opravljanje zasebnega varovanja 
(v nadaljevanju: varnostni menedžer) mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

- da opravi program strokovnega izobraževanja; 
- da ima nacionalno poklicno kvalifikacijo varnostni menedžer/varnostna 

menedžerka; 
- da ni zadržkov javnega reda; 
- da je državljan Republike Slovenije; 
- da ima splošno zdravstveno zmožnost; 
- da aktivno obvlada slovenski jezik; 
- da ima najmanj pet let delovnih izkušenj. 

20. člen 
(varnostnik) 

Oseba, ki pri imetniku licence neposredno opravlja zasebno varovanje kot 
varnostnik čuvaj oziroma varnostnica čuvajka, ali varnostnik oziroma varnostnica, 
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ali varnostnik telesni stražar oziroma varnostnica telesna stražarka, ali varnostnik 
nadzornik oziroma varnostnica nadzornica (v nadaljnjem besedilu: varnostnik) 
mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

- da opravi program strokovnega izobraževanja; 
- da ima nacionalno poklicno kvalifikacijo varnostnik čuvaj/vamostnica čuvajka, 

ali vamostnik/varnostnica, ali varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna 
stražarka, ali varnostnik nadzornik/vamostnica nadzornica; 

- da ni zadržkov javnega reda; 
- da je državljan Republike Slovenije; 
- da ima splošno zdravstveno zmožnost; 
- da aktivno obvlada slovenski jezik. 

21. člen 
(varnostni tehnik) 

Oseba, ki pri imetniku licence montira in vzdržuje tehnična sredstva in mehanske 
naprave za varovanje (v nadaljnjem besedilu: varnostni tehnik), mora izpolnjevati 
naslednje pogoje: 

- da opravi program strokovnega izobraževanja; 
- da ima nacionalno poklicno kvalifikacijo varnostni tehnik; 
- da ni zadržkov javnega reda; 
- da je državljan Republike Slovenije; 
- da ima splošno zdravstveno zmožnost; 
- da aktivno obvlada slovenski jezik. 

22. člen 
(pooblaščeni inženir varnostnih sistemov) 

Oseba, ki pri imetniku licence opravlja dela odgovornega projektanta tehničnih 
sistemov in mehanskih naprav za varovanje oziroma dela odgovornega vodje teh 
del skladno z zakonom, ki ureja graditev objektov (v nadaljnjem besedilu: 
pooblaščeni inženir varnostnih sistemov), mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

- da opravi program strokovnega izobraževanja; 
- da ima nacionalno poklicno kvalifikacijo pooblaščeni inženir varnostnih 

sistemov/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov; 
- da ni zadržkov javnega reda; 
- da je državljan Republike Slovenije; 
- da ima splošno zdravstveno zmožnost; 
- da aktivno obvlada slovenski jezik. 

23. člen 
(operater VNC) 
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23. člen 
(operater VNC) 

Oseba, ki pri imetniku licence upravlja s tehničnimi sredstvi in napravami v 
varnostno-nadzornem centru (v nadaljnjem besedilu: operater VNC), mora 
izpolnjevati naslednje pogoje: 

- da opravi program strokovnega izobraževanja; 
- da ima nacionalno poklicno kvalifikacijo operater VNC/operaterka VNC; 
- da ni zadržkov javnega reda; 
- da je državljan Republike Slovenije; 
- da ima splošno zdravstveno zmožnost; 
- da aktivno obvlada slovenski jezik. 

24. člen 
(nacionalna poklicna kvalifikacija odgovornih oseb) 

Odgovorne osebe morajo imeti nacionalno poklicno kvalifikacijo na področju 
vodenja delovnega procesa pri opravljanju zasebnega varovanja ljudi in 
premoženja varnostni menedžer/varnostna menedžerka, določeno s katalogom 
standardov strokovnih znanj in spretnosti ali pridobljeno na podlagi listin 
pridobljenih po izobraževalnih programih ali pridobljeno na drug način v skladu z 
zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. 

25. člen 
(nacionalna poklicna kvalifikacija varnostnikov) 

Varnostniki morajo imeti nacionalno poklicno kvalifikacijo na področju opravljanja 
zasebnega varovanja ljudi in premoženja varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka ali 
varnostnik/varnostnica, ali varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna 
stražarka, ali varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica, določeno s katalogom 
standardov strokovnih znanj in spretnosti ali pridobljeno na podlagi listin 
pridobljenih po izobraževalnih programih ali pridobljeno na drug način v skladu z 
zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. 

26. člen 
(nacionalna poklicna kvalifikacija varnostnih tehnikov) 

Varnostni tehniki morajo imeti nacionalno poklicno kvalifikacijo na področju 
montiranja in vzdrževanja tehničnih sredstev in mehanskih naprav za varovanje 
varnostni tehnik, določeno s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti 
ali pridobljeno na podlagi listin pridobljenih po izobraževalnih programih ali 
pridobljeno na drug način v skladu z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne 
kvalifikacije. 
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27. člen 
(nacionalna poklicna kvalifikacija pooblaščenih inženirjev varnostnih sistemov) 

Pooblaščeni inženirji varnostnih sistemov morajo imeti nacionalno poklicno 
Kvalifikacijo na področju načrtovanja in izvajanja varnostnih sistemov pooblaščeni 
inženir varnostnih sistemov/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov, določeno 
s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti ali pridobljeno na podlagi 
listin pridobljenih po izobraževalnih programih ali pridobljeno na drug način v 
skladu z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. 

28. člen 
(nacionalna poklicna kvalifikacija operaterjev VNC) 

Operaterji VNC morajo imeti nacionalno poklicno kvalifikacijo na področju 
upravljanja s tehničnimi sredstvi in napravami v varnostno-nadzornem centru 
operater VNC/operaterka VNC, določeno s katalogom standardov strokovnih 
znanj in spretnosti ali pridobljeno na podlagi listin pridobljenih po izobraževalnih 
programih ali pridobljeno na drug način v skladu z zakonom, ki ureja nacionalne 
poklicne kvalifikacije. 

29. člen 
(strokovno izobraževanje) 

Osebe iz 19., 20., 21., 22. in 23. člena tega zakona se morajo pred preverjanjem 
in potrjevanjem posamezne nacionalne kvalifikacije po tem zakonu strokovno 
izobraževati z namenom pridobivanja in izpopolnjevanja strokovnih znanj in 
spretnosti na področju varovanja ljudi in premoženja. 

Stroške strokovnega izobraževanja plača imetnik licence oziroma posameznik 
sam, če z imetnikom licence nima sklenjene ustrezne pogodbe o delu. 

Programe in način strokovnega izobraževanja predpiše na predlog zbornice 
minister, pristojen za notranje zadeve. 

Določba prvega odstavka tega člena ne velja za osebe, ki pridobijo nacionalno 
poklicno kvalifikacijo iz 24., 25., 26., 27. ali 28. člena tega zakona z doseženo 
poklicno oziroma strokovno izobrazbo po izobraževalnih programih sprejetih v 
skladu s predpisi, ki urejajo poklicno in strokovno izobraževanje. 

Zbornica izda osebam iz prvega odstavka tega člena potrdilo o opravljenem 
strokovnem izobraževanju. 

2. Pogoji za pridobitev licence 

30. člen 
(licenca za varovanje oseb) 

Za pridobitev licence za varovanje oseb mora gospodarska družba oziroma 
samostojni podjetnik posameznik izpolnjevati naslednje pogoje: 
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- ima osebo, odgovorno za opravljanje zasebnega varovanja; 
- da ni zadržkov javnega reda za lastnike, zakonite zastopnike in člane 

nadzornega sveta; 
- ima najmanj pet varnostnikov telesnih stražarjev; 
- ima lasten ali s pogodbo zagotovljen varnostno-nadzomi center; 
- da je zavarovana za odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala pri njenem 

delu. 

31. člen 
(licenca za varovanje premoženja) 

Za pridobitev licence za varovanje premoženja mora gospodarska družba oziroma 
samostojni podjetnik posameznik izpolnjevati naslednje pogoje: 

- ima osebo, odgovorno za opravljanje zasebnega varovanja; 
- da ni zadržkov javnega reda za lastnike, zakonite zastopnike in člane 

nadzornega sveta; 
- ima najmanj pet varnostnikov; 
- ima lasten ali s pogodbo zagotovljen varnostno-nadzorni center; 
- da je zavarovana za odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala pri njenem 

delu. 

Gospodarska družba oziroma samostojni podjetnik posameznik iz prejšnjega 
odstavka mora imeti v stalni pripravljenosti najmanj dva varnostnika, ki ustrezno 
ukrepata ob sprožitvi alarmne naprave ali varnostnikovega klica na pomoč. 

Za ustrezno ukrepanje iz prejšnjega odstavka se šteje takojšen odhod 
varnostnikov na kraj sprožitve alarma oziroma na kraj varnostnikovega klica na 
pomoč (v nadaljnjem besedilu: intervencija), kjer varnostniki lahko ukrepajo v 
skladu s pogoji, ki jih določa ta zakon. 

Varnostniki iz prejšnjega odstavka morajo biti strokovno usposobljeni in 
opremljeni za opravljanje intervencije v skladu s programom, ki ga na predlog 
zbornice določi minister, pristojen za notranje zadeve. 

32. člen 
(licenca za prevoz in varovanje denarja ter drugih vrednostnih pošiljk) 

Za pridobitev licence za prevoz in varovanje denarja ter drugih vrednostnih pošiljk 
mora gospodarska družba oziroma samostojni podjetnik posameznik izpolnjevati 
naslednje pogoje: 

- ima osebo, odgovorno za opravljanje zasebnega varovanja; 
- da ni zadržkov javnega reda za lastnike, zakonite zastopnike in člane 

nadzornega sveta; 
- ima najmanj pet varnostnikov; 
- ima lasten ali s pogodbo zagotovljen varnostno-nadzorni center; 
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- ima najmanj eno vozilo, prirejeno za prevoz denarja in drugih vrednostnih 
pošiljk; 

- da je zavarovana za odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala pri njenem 
delu. 

Varnostno-nadzorni center iz četrte alinee prejšnjega odstavka mora imeti 
nadzorni sistem, ki omogoča neprekinjeno spremljanje vožnje vozil za prevoz 
denarja ter drugih vrednostnih pošiljk v območju najmanj 200 kilometrov. 

Varnostniki, ki prevažajo in varujejo denar oziroma druge vrednostne pošiljke 
morajo biti za komunikacijo z varnostno-nadzornim centrom opremljeni z opremo, 
ki omogoča neposredno komunikacijo. 

Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše na predlog zbornice ter 
pristojnega bančnega in zavarovalnega združenja način prevoza in varovanja 
denarja ter drugih vrednostnih pošiljk. 

33. člen 
(licenca za varovanje javnih zbiranj) 

Za pridobitev licence za varovanje javnih zbiranj mora gospodarska družba 
oziroma samostojni podjetnik posameznik izpolnjevati pogoje iz prve, druge, 
četrte in pete alinee 31. člena tega zakona in imeti najmanj trideset varnostnikov. 

Varnostniki iz prejšnjega odstavka morajo biti strokovno usposobljeni za 
varovanje javnih zbiranj v skladu s programom, ki ga na predlog zbornice določi 
minister, pristojen za notranje zadeve. 

Za varovanje javnih zbiranj se uporabljajo določbe tega zakona, če predpisi, ki 
urejajo javna zbiranja ne določajo drugače. 

34. člen 
(licenca za upravljanje z varnostno-nadzornim centrom) 

Za pridobitev licence za upravljanje z varnostno-nadzornim centrom mora 
gospodarska družba oziroma samostojni podjetnik posameznik izpolnjevati 
naslednje pogoje: 

- ima osebo, odgovorno za opravljanje zasebnega varovanja; 
- da ni zadržkov javnega reda za lastnike, zakonite zastopnike in člane 

nadzornega sveta; 
- ima najmanj pet operaterjev VNC; 
- izpolnjuje varnostne standarde in standarde kakovosti pri varovanju; 
- da je zavarovana za odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala pri njenem 

delu. 

Standarde iz četrte alinee prejšnjega odstavka predpiše Slovenski inštitut za 
standardizacijo na predlog ministra, pristojnega za notranje zadeve in zbornice. 
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35. člen 
(licenca za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov) 

Za pridobitev licence za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov mora 
gospodarska družba oziroma samostojni podjetnik posameznik izpolnjevati 
naslednje pogoje: 

- ima osebo, odgovorno za opravljanje zasebnega varovanja; 
- da ni zadržkov javnega reda za lastnike, zakonite zastopnike in člane 

nadzornega sveta; 
- ima najmanj enega pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov; 
- ima najmanj tri varnostne tehnike; 
- da je zavarovana za odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala pri njenem 

delu. 

36. člen 
(zadržki javnega reda) 

Zadržki javnega reda iz 19., 20., 21., 22., 23., 30., 31., 32., 33., 34. in 35. člena 
tega zakona so podani: 

- če je posameznik pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se 
preganja po uradni dolžnosti; 

- če je posameznik s pravnomočno odločbo obsojen za prekršek zoper javni red 
in mir z elementi nasilja. 

Će zoper posameznika iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka teče kazenski 
postopek ali postopek za prekršek z elementi nasilja, se odločitev, ali oseba 
izpolnjuje pogoje, odloži do pravnomočnosti sodbe oziroma odločbe v tem 
postopku. 

37. člen 
(odgovornost za škodo in zavarovanje odgovornosti) 

Imetnik licence je odgovoren za škodo, ki jo povzročijo osebe iz 19., 20., 21., 22. 
ali 23. člena tega zakona, ki zanj opravljajo zasebno varovanje. 

Imetnik licence se mora pred začetkom opravljanja dejavnosti zavarovati pred 
odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku varnostnik storitev ali tretji 
osebi v zvezi z opravljanjem zasebnega varovanja za zavarovalno vsoto, ki ne 
sme biti nižja od 10.000.000 tolarjev za posamezen zavarovalni primer oziroma 
od 20.000.000 tolarjev za vse zavarovalne primere v posameznem letu. 

Imetnik licence javno objavi sklenitev pogodbe za zavarovanje odgovornosti. 
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3. Dejavnosti, nezdružljive z zasebnim varovanjem 

38. člen 
(opredelitev) 

Imetnik licence ne sme sklepati pogodb o opravljanju ali opravljati nalog, za katere 
je z zakonom določena oziroma pooblaščena policija, pravosodni organi, 
Obveščevalno varnostna služba Ministrstva za obrambo aii Vojaška policija 
(pregon storilca kaznivega dejanja, izterjevanja dolgov, ipd.) ter poslov za domače 
in tuje obrambne, varnostne ali protiobveščevalne službe. 

Imetnik licence ne sme skleniti pogodbe o varovanju oseb ali premoženja, če je v 
isti zadevi že sklenjena pogodba o varovanju z drugim imetnikom licence. 

Imetnik licence ne sme uporabljati posebnih operativnih metod in sredstev, ki jih 
lahko v skladu z zakonom uporabljajo Policija, Slovenska obveščevalno-varnostna 
agencija in Obveščevalno varnostna služba Ministrstva za obrambo. 

39. člen 
(varovanje poklicne skrivnosti) 

Osebe iz 19., 20., 21., 22. in 23. člena tega zakona so v zadevah, ki jih opravljajo 
oziroma katere so jim bile zaupane, zavezane k molčečnosti. 

4. Odvzem in prenehanje licence 

40. člen 
(začasni odvzem licence) 

Če ministrstvo, pristojno za notranje zadeve samo ali na podlagi pisnega predloga 
pristojnih inšpekcijskih služb, zbornice ali policije ugotovi, da imetnik licence v 
roku zadnjega leta ponavljajoče (dvakrat ali več) krši določbe tega zakona ter 
predpise s področja preprečevanja dela in zaposlovanja na črno in varstva 
konkurence, mu z odločbo izreče začasni odvzem licence. 

Pisni predlog iz prejšnjega odstavka vsebuje firmo ali ime in priimek, sedež ali 
bivališče imetnika licence ter podatke in opis kršitve. 

Ukrep iz prvega odstavka se lahko izreče v trajanju tri mesece. 

Pritožba na odločbo iz prvega odstavka ne zadrži njene izvršitve. 

41. člen 
(odvzem licence) 

Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve imetniku licence odvzame licenco, če: 
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- ugotovi, da ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih pogojev za opravljanje 
zasebnega varovanja; 

- opravlja zasebno varovanje v nasprotju z licenco; 
- mu je opravljanje zasebnega varovanja prepovedano s pravnomočno sodno 

odločbo; 
- ravna v nasprotju s 38. ali 39. členom tega zakona; 
- bi mu moral biti izrečen ukrep začasnega odvzema licence, potem, ko mu je bil 

takšen ukrep že dvakrat izrečen. 

Imetnik licence mora ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve posredovati 
odvzeto licenco v roku osmih dni po prejemu dokončne odločbe o odvzemu 
licence. 

Z odločbo o odvzemu licence se zaradi razlogov iz druge, četrte in pete alinee 
prvega odstavka tega čJena prepove tudi ponovna podelitev licence za dobo treh 
let od dneva pravnomočnosti odločbe o odvzemu licence. 

42. člen 
(prenehanje licence) 

Licenca preneha: 

- če imetnik licence v pisni obliki izjavi, da ne želi več opravljati zasebnega 
varovanja; 

- zaradi prenehanja imetnika licence v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske 
družbe; 

- zaradi uvedbe prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije v skladu z zakonom, ki 
ureja prisilno poravnavo, stečaj in likvidacijo. 

IV. UKREPI IN DOLŽNOSTI VARNOSTNIKA 

43. člen 
(ukrepi varnostnika) 

Pri opravljanju nalog zasebnega varovanja sme varnostnik izvajati naslednje 
ukrepe: 

- opozoriti osebo, naj se oddalji z območja, iz objekta ali prostora, ki ga varuje (v 
nadaljevanju: varovano območje), če se tam neupravičeno zadržuje; 

- ugotoviti istovetnost osebe pri vstopu oziroma izstopu z varovanega območja, 
kadar je to potrebno za varnost ljudi in premoženja, ki ga varuje, ali če tako 
določajo pravila na varovanem območju; 

- površinsko pregledati vrhnja oblačila, notranjost vozila in prtljago osebe pri 
vstopu oziroma izstopu z varovanega območja, če je to potrebno za varnost 
ljudi in premoženja, ki ga varuje, in če oseba s tem soglaša; 
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- preprečiti osebi vstop oziroma izstop z varovanega območja, če ta odkloni 
pregled iz prejšnje alinee, če nasprotuje ugotavljanju njene istovetnosti ali če 
$o podani drugi razlogi, zaradi katerih je nujno potrebno, da se ji vstop oziroma 
izstop z varovanega območja prepreči; 

- zahtevati od osebe, ki ogroža varnost ljudi, premoženje ali red na varovanem 
območju, da z ogrožanjem takoj preneha ali da zapusti varovano območje; 

- zadržati osebo, ki je bila zalotena pri kaznivem dejanju, katerega storilec se 
preganja po uradni dolžnosti ali na predlog oškodovanca, do prihoda policije; 

- uporabiti sredstva za vklepanje, če drugače ne morejo zadržati osebe iz 
prejšnje alinee; 

- uporabiti fizično silo, če drugače ne more preprečiti osebi vstopa oziroma 
izstopa z varovanega območja, preprečiti neposrednega ogrožanja življenja 
ljudi ali premoženja, ki ga varuje ali zadržati osebe do prihoda policije; 

- uporabljati video nadzorne sisteme in voditi evidenco obiskovalcev na 
varovanem območju. 

Imetnik licence mora obvestilo o izvajanju ukrepa uporabe video nadzornega 
sistema iz 9. alinee prejšnjega odstavka vidno objaviti na varovanem območju. 

Imetniki licence vodijo zbirko podatkov o posnetkih video nadzornega sistema in o 
obiskovalcih varovanega območja. Zbirka podatkov vsebuje podatke o posnetku 
video nadzornega sistema (slika oziroma glas), osebnem imenu, naslovu stalnega 
ali začasnega prebivališča, številki in vrsti osebnega dokumenta, času vstopa in 
izstopa na varovano območje in razlogu vstopa v varovano območje. 

Podatki iz prejšnjega odstavka se hranijo največ 3 mesece od dneva njihovega 
nastanka, nato se uničijo. V primeru, ko obstaja sum storitve kaznivega dejanja, ki 
se preganja po uradni dolžnosti, se podatki iz prejšnjega odstavka hranijo največ 
eno leto, nato se uničijo. 

Uporaba ukrepov iz tretje in četrte alinee prvega odstavka tega člena zoper 
uradne osebe zavodov za prestajanje kazni zapora, policije, obrambnih sil ter 
drugih uradnih oseb državnih organov in lokalnih skupnosti, ko na varovanem 
območju opravljajo svoje uradne naloge, ni dovoljena. 

Posest ali uporaba drugih prisilnih sredstev, nevarnih predmetov, kot tudi psov, 
konj ali drugih živali pri opravljanju nalog zasebnega varovanja, je prepovedana. 

44. člen 
(sorazmernost pri uporabi ukrepov) 

Uporaba ukrepov iz prejšnjega člena mora biti sorazmerna zakonitemu cilju 
njihove uporabe. Pri izvedbi ukrepov nihče ne sme biti podvržen mučenju, 
nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju. 
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Varnostnik sme ukrepati samo na način, določen s tem zakonom, da z 
najmanjšimi škodljivimi posledicami doseže izvršitev naloge. Če je glede na 
okoliščine dopustno uporabiti več ukrepov, je dolžan uporabiti najprej tistega, ki 
osebi najmanj škoduje. Z uporabo ukrepa mora varnostnik prenehati takoj, ko 
prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil uporabljen, ali ob ugotovitvi, da naloge na 
ta način ne bo mogel opraviti. 

Omejitev gibanja osebi s preprečitvijo izstopa (4. alinea prvega odstavka 43. 
člena) ali z zadržanjem osebe do prihoda policije (6. alinea prvega odstavka 43. 
člena) ne sme trajati več kot dve uri. 

45. člen 
(nošenje in uporaba orožja) 

Med opravljanjem nalog zasebnega varovanja sme varnostnik nositi strelno orožje 
v skladu z zakonom, ki ureja posest in nošenje orožja. 

Pri opravljanju nalog zasebnega varovanja sme varnostnik uporabiti strelno orožje 
samo, če ne more drugače: 

zavarovati življenja ljudi; 
odvrniti neposrednega protipravnega napada, s katerim je ogroženo 

njegovo življenje ali življenje osebe, ki jo varuje. 

Preden varnostnik uporabi strelno orožje, mora, kadar okoliščine to dopuščajo, 
osebo, zoper katero naj bi uporabil strelno orožje, opozoriti s klicem: "Stoj, streljal 
bom!" in z opozorilnim strelom. 

46. člen 
(obveščanje policije) 

Varnostnik, ki osebi omeji gibanje (4. in 6. alinea prvega odstavka 43. člena), 
uporabi sredstva za vklepanje (7. alinea prvega odstavka 43. člena), uporabi 
fizično silo (8. alinea prvega odstavka 43. člena) ali strelno orožje (drugi odstavek 
45. člena), je dolžan o tem takoj obvestiti policijsko postajo, na območju katere so 
bili ukrepi oziroma strelno orožje uporabljeni. 

Če je oseba pri uporabi ukrepov oziroma strelnega orožja iz prejšnjega odstavka 
telesno poškodovana tako, da potrebuje medicinsko pomoč, je varnostnik dolžan 
poskrbeti, da jo čim prej dobi, in o tem takoj obvestiti policijsko postajo. 

Imetnik licence je dolžan najkasneje v 24 urah od uporabe ukrepov iz prvega 
odstavka tega člena, o tem pisno obvestiti policijsko postajo, na območju katere 
so bili ukrepi uporabljeni. 

Pisno obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke iz tretje oziroma 
četrte alinee 70. člena tega zakona. 
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47. člen 
(obveščanje pristojnega organa o kaznivem dejanju) 

Če varnostnik pri opravljanju nalog zasebnega varovanja ugotovi, da se pripravlja, 
izvršuje ali je izvršeno kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po uradni 
dolžnosti, je dolžan v skladu z zakonom, ki ureja kazenski postopek o tem takoj 
obvestiti najbližjo policijsko postajo ali podati ovadbo pristojnem državnemu 
organu. 

48. člen 
(predpis ministra) 

Minister, pristojen za notranje zadeve podrobneje predpiše način izvajanja 
ukrepov varnostnikov iz tega zakona. 

49. člen 
(službena izkaznica) 

Osebe iz 19., 20., 21., 22. in 23. člena tega zakona morajo imeti med 
opravljanjem nalog pri sebi službeno izkaznico (v nadaljevanju: izkaznica). 

Kadar osebe iz prejšnjega odstavka opravljajo naloge v oblačilih, ki niso vidno 
označena z oznakami imetnika licence in se pri tem sklicujejo na svoje naloge in 
ukrepe, morajo pokazati izkaznico. V vsakem primeru so jo dolžne pokazati na 
zahtevo policista ali inšpektorja za zasebno varstvo. 

Minister, pristojen za notranje zadeve predpiše obrazce in ceno izkaznic iz prvega 
odstavka tega člena, ter postopek za njihovo podelitev. 

50. člen 
(izdaja in vrnitev službene izkaznice) 

Izkaznico izda ministrstvo, pristojno za notranje zadeve na stroške njenega 
imetnika, glede na vrsto del, ki jih opravljajo osebe iz 19., 20., 21., 22. in 23. člena 
tega zakona. 

Če oseba iz prejšnjega odstavka preneha delovno razmerje pri imetniku licence, 
mora ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve vrniti izkaznico. Imetnik licence je 
o prenehanju delovnega razmerja osebe dolžan obvestiti ministrstvo, pristojno za 
notranje zadeve. 

51. člen 
(delovna obleka) 

Varnostniki, varnostni tehniki in operaterji VNC nosijo med opravljanjem nalog 
delovno obleko, opremljeno z znakom imetnika licence, ter z znaki, iz katerih je 
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razvidno, kakšne naloge opravlja oseba, ki jo nosi. Delovna obleka po barvi, kroju 
in oznakah ne sme biti enaka uniformi in oznakah policije ali Slovenske vojske. 

Varnostniki lahko varovanje osebne varnosti ljudi opravljajo tudi v civilni obleki. 

V. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI ZASEBNEGA VAROVANJA IN 
STORITEV OSEB IZ DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE 

52. člen 
(opredelitev) 

Fizične in pravne osebe iz države članice Evropske unije, ki so v matični državi 
pridobili pravico do opravljanja dejavnosti zasebnega varovanja (v nadaljevanju: 
osebe iz držav članic EU), lahko pod pogoji, ki jih določa ta zakon, opravljajo 
dejavnost zasebnega varovanja in posamezne storitve zasebnega varovanja v 
Republiki Sloveniji. 

Matična je tista država članica EU, v kateri so osebe iz prejšnjega odstavka 
pridobile pravico do opravljanja dejavnosti zasebnega varovanja po predpisih te 
države. 

Določbe ostalih poglavij tega zakona se za osebe iz držav članic EU uporabljajo 
le, če v tem poglavju ni drugače urejeno. 

53. člen 
(načelo enakopravnosti) 

Pravica do opravljanja dejavnosti zasebnega varovanja za osebe iz držav članic 
EU ni vezana na pogoj vzajemnosti. 

Osebe iz držav članic EU so glede pridobitve licence za opravljanje dejavnosti 
zasebnega varovanja na ozemlju Republike Slovenije, pod pogoji iz tega poglavja, 
izenačene z državljani in pravnimi osebami Republike Slovenije, ne glede na to, 
ali na ozemlju Republike Slovenije ustanovijo pravno osebo ali se priglasijo kot 
podjetnik posameznik, ki bo opravljal dejavnost zasebnega varovanja ali pa bo 
opravljal storitve zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji s sedežem ali 
prebivališčem v državi članici Evropske unije. 

54. člen 
(prepoved obrnjene diskriminacije) 

Pod enakimi pogoji, ki veljajo za osebe iz držav članic EU, in brez diskriminacije 
se presoja tudi vloga slovenskega državljana, ki je opravljal ali še opravlja 
dejavnost zasebnega varovanja ali je pridobil strokovno ali poklicno kvalifikacijo v 
kateri izmed držav članic Evropske unije. 
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55. člen 
(dovoljena diskriminacija) 

Osebam iz držav članic EU se lahko zavrne podelitev licence oziroma prepove v 
Republiki Sloveniji opravljati dejavnost zasebnega varovanja iz razlogov: 

- javnega reda; 
- javne varnosti; 
- varstva zdravja ljudi. 

56. člen 
(priznavanje kvalifikacij osebam iz držav članic EU) 

Ministrstvo, pristojno za delo izda osebam iz držav članic EU na njihovo zahtevo 
odločbo o priznanju njihovih kvalifikacij v skladu z zakonom, ki ureja postopek 
priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje 
reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji. 

57. člen 
(uporaba nazivov) 

Nazivi kvalifikacij oseb iz držav članic EU, ki opravljajo dejavnost zasebnega 
varovanja, se lahko uporabljajo na ozemlju Republike Slovenije tudi, če so bili 
pridobljeni v državah članicah EU. 

Če oseba iz države članice EU uporablja naziv, pridobljen v matični državi, mora 
biti ta izražen v uradnem jeziku ali enem od uradnih jezikov njene matične države. 

Če oseba iz države članice EU izpolnjuje pogoje določene s tem zakonom 
oziroma z zakonom, ki ureja postopek priznavanja kvalifikacij državljanom držav 
članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih 
poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji za priznanje določene kvalifikacije, lahko 
uporablja tudi naziv, ki se za ustrezno kvalifikacijo uporablja v Republiki Sloveniji. 

58. člen 
(opravljanje posameznih storitev zasebnega varovanja) 

Osebe iz držav članic EU lahko v Republiki Sloveniji opravljajo posamezne 
storitve zasebnega varovanja kot posamezne oblike zasebnega varovanja, 
določene v 5. členu tega zakona (kot na primer: posamičen prevoz denarja na 
ozemlje Republike Slovenije ali posamično varovanje fizičnih oseb na ozemlju 
Republike Slovenije). 

Osebe iz držav članic EU morajo pred začetkom opravljanja storitev iz prejšnjega 
odstavka tega člena pisno obvestiti ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. V 
vlogi za priglasitev opravljanja posamezne storitve zasebnega varovanja morajo 
predložiti dokazilo o zavarovanju poklicne odgovornosti, dokazilo o tem, da imajo 
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pravico opravljati zasebno varovanje v svoji matični državi in o morebitnem 
članstvu v zbornici v matični državi ali katerikoli drugi državi ter pooblastilo 
naročnika posamezne storitve zasebnega varovanja iz prvega odstavka tega 
člena. 

Osebe iz držav članic EU so v celoti ali delno oproščene zavarovanja iz 
prejšnjega odstavka, če so v matični državi glede pogojev in obsega kritja 
zavarovanja v celoti ali delno enakovredno zavarovane. 

Pogoji iz prvega odstavka tega člena se dokazujejo s potrdili, izdanimi po 
predpisih oseb iz držav članic EU. Potrdila morajo biti predložena v overjenem 
prevodu v slovenski jezik. 

Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve na podlagi obvestila in dokazil iz drugega 
odstavka tega člena osebam iz držav članic EU v tridesetih dneh podeli soglasje k 
opravljanju posameznih storitev zasebnega varovanja, in o tem obvesti pristojni 
organ matične države osebe države članice EU. 

VI. OBVEZNO ORGANIZIRANJE SLUŽBE VAROVANJA 

59. člen 
(zavezanci) 

Vlada Republike Slovenije z uredbo določi gospodarske družbe, samostojne 
podjetnike posameznike, zavode in državne organe in organizacije (v nadaljnjem 
besedilu: zavezanec), ki so dolžni organizirati službo varovanja: 

- če uporabljajo oziroma hranijo radioaktivne snovi, jedrska goriva, odpadke in 
druge ljudem in okolju nevarne snovi in naprave, na predlog ministra, 
pristojnega za okolje oziroma ministra, pristojnega za gospodarstvo; 

- če hranijo arhivsko gradivo in predmete, ki predstavljajo kulturno dediščino, na 
predlog ministra, pristojnega za kulturo; 

- če upravljajo z javnimi letališči ali z morskimi pristanišči za mednarodni javni 
promet, na predlog ministra, pristojnega za promet; 

- v drugih primerih, ko je to iz posebnih varnostnih razlogov nujno potrebno, na 
predlog ministra, pristojnega za notranje zadeve oziroma ministra, pristojnega 
za obrambo oziroma ministra, pristojnega za pravosodje. 

Poseben varnostni razlog iz 4. alinee prejšnjega odstavka je podan takrat, ko 
zavezanec opravlja dejavnost, pri kateri obstaja predvidljiva možnost 
nepričakovane nevarnosti oziroma povečana stopnja tveganja za varnost ljudi ali 
njihovo premoženje oziroma premoženje zavezanca. 

V uredbi iz prvega odstavka tega člena se določi tudi minimalen obseg varovanja 
pri zavezancu. 

Če zavezanec ne organizira službe varovanja, lahko ministrstvo, pristojno za 
notranje zadeve v upravnem postopku z odločbo določi obseg in način varovanja 
ter rok za izvršitev teh del. 
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Službo varovanja lahko zavezanci iz prvega odstavka tega člena organizirajo kot 
lastno službo ali pa trajno zagotovijo varovanje tako, da v ta namen sklenejo 
pogodbo s subjektom iz 3. člena tega zakona. 

Določbe tega zakona smiselno veljajo tudi za lastno službo varovanja iz 
prejšnjega odstavka. 

Za varovanje zavezancev iz prvega odstavka tega člena se uporabljajo določbe 
tega zakona, kolikor posebni predpisi tega ne določajo drugače. 

VII. INŠPEKCIJSKI NADZOR A 

60. člen 
(pristojnost) 

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in predpisov, izdanimi na 
njegovi podlagi, ki urejajo zasebno varovanje, opravlja ministrstvo, pristojno za 
notranje zadeve. 

V ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve opravljajo inšpekcijski nadzor delavci 
s posebnimi pooblastili - inšpektorji oziroma inšpektorice za zasebno varstvo (v 
nadaljevanju: inšpektor). 

Inšpektor samostojno opravlja naloge inšpekcijskega nadzora, izdaja odločbe in 
sklepe v upravnem postopku in odreja druge ukrepe, za katere je pooblaščen. 

Policija zagotavlja pomoč inšpektorjem skladno z določbami zakona, ki ureja 
policijo. 

Inšpektor opravlja izvrševanje predpisov na področju zasebnega varovanja s tem, 
da: 

- preverja statusne zadeve zasebnega varovanja; 
- preverja strokovne zadeve zasebnega varovanja; 
- preverja obstoj in vsebino evidenc pri imetniku licence; 
- ugotavlja kršitve opravljanja dejavnosti iz 38. člena tega zakona; 
- preverja vzpostavitev obveznega organiziranja službe varovanja iz 59. člena 

tega zakona; 
- pri izvajanju inšpekcijskega nadzora sodeluje z državnimi organi in 

organizacijami ter organizacijami z javnimi pooblastili. 

Statusne zadeve zasebnega varovanja iz prve alinee prejšnjega odstavka 
pomenijo zlasti: 

- licence za opravljanje zasebnega varovanja določene s tem zakonom; 
- izkaznice iz 49. člena tega zakona; 
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- dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev licence za opravljanje 
zasebnega varovanja. 

Strokovne zadeve zasebnega varovanja iz druge alinee petega odstavka tega 
člena pomenijo zlasti: 

- izvajanje ukrepov in dolžnosti varnostnika; 
- prevoz in varovanje denarja ter drugih vrednostnih pošiljk; 
- obveščanje policije o uporabi fizične sile, sredstev za vklepanje, omejitvi 

gibanja, telesnih poškodbah in o uporabi strelnega orožja; 
- obveščanje pristojnega organa o kaznivem dejanju; 
- nošenje delovne obleke; 
- nošenje in shranjevanje strelnega orožja. 

Minister, pristojen za notranje zadeve podrobneje predpiše način opravljanja 
inšpekcijskega nadzorstva na področju zasebnega varovanja. Če ni s tem 
zakonom drugače določeno, se za inšpektorja in za opravljanje inšpekcijskega 
nadzora uporabljajo določbe zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor in zakona o 
splošnem upravnem postopku. 

61. člen 
(pogoji, službena izkaznica in strokovni izpit) 

Inšpektor mora imeti visoko ali univerzitetno izobrazbo pravne ali druge 
družboslovne smeri, najmanj pet let ustreznih delovnih izkušenj in strokovni izpit 
za inšpektorja. 

Pooblastilo za opravljanje inšpekcijskega nadzora se izkazuje s službeno 
izkaznico. Obrazec izkaznice in postopek za njeno,izdajo predpiše minister, 
pristojen za notranje zadeve. 

Minister, pristojen za notranje zadeve predpiše vsebino in način opravljanja 
strokovnega izpita za inšpektorja. 

62. člen 
(inšpekcijski ukrepi) 

Inšpektor ima poleg splošnih pooblastil, določenih v zakonu, ki ureja inšpekcijski 
nadzor, pravico in dolžnost: 

- določiti rok za odpravo pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti pri izvajanju 
predpisov o zasebnem varovanju; 

- predlagati ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve začasen oziroma trajen 
odvzem licence, če ugotovi razloge iz prve do četrte alinee prvega odstavka 
41. člena tega zakona; 

- zahtevati od odgovorne osebe pisna pojasnila v zvezi s predmetom nadzora; 
- izvesti postopke v skladu z zakonom o prekrških; 
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- podati ovadbo pristojnim organom za kazniva dejanja, ki se preganjajo po 
uradni dolžnosti. 

Zoper odločbo inšpektorja iz prve alinee prejšnjega odstavka je v roku osem dni 
od njene vročitve dovoljena pritožba ministru, pristojnem za notranje zadeve. 
Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve. 

O pritožbi odloči minister, pristojen za notranje zadeve v tridesetih dneh od dneva 
njene vložitve. 

63. člen 
(pristojnosti policije) 

Nadzor nad izvajanjem določb 45., 46., 49. in 51. člena tega zakona opravlja tudi 
policija. 

VIII. EVIDENCE 

64. člen 
(evidence) 

Za izvrševanje v tem zakonu določenih nalog ministrstvo, pristojno za notranje 
zadeve vodi: 

- register imetnikov licenc; 
- evidenco varnostnih menedžerjev; 
- evidenco varnostnikov; 
- evidenco varnostnih tehnikov; 
- evidenco pooblaščenih varnostnih inženirjev; 
- evidenco operaterjev VNC. 

65. člen 
(register imetnikov licenc) 

Register imetnikov licence se vodi ločeno za imetnike licence, ki opravljajo 
dejavnost zasebnega varovanja kot storitev za druge, in imetnike licence, ki 
opravljajo obvezno varovanje po 59. členu tega zakona. 

Register obsega za vsakega imetnika licence naslednje skupne podatke: 

- registrska številka; 
- naziv firme; 
- sedež; 
- številko vložka sodnega registra oziroma številko priglasitve pri pristojnem 

davčnem organu; 
- matično številko iz sodnega registra; 
- šifro dejavnosti; 
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- osebno ime osebe, pooblaščene za zastopanje; 
- številko izdane licence; 
- datum izdaje in odvzema vsake licence. 

Register obsega tudi logotip imetnika licence, če ga le-ta uporablja. 

66. člen 
(evidence oseb, ki opravljajo varnostne storitve) 

Evidenca varnostnih menedžerjev, varnostnikov, varnostnih tehnikov, 
pooblaščenih varnostnih inženirjev in operaterjev VNC (v nadaljnjem besedilu: 
evidence oseb, ki opravljajo varnostne storitve) vsebujejo naslednje skupne 
podatke: 

- osebno ime; 
- rojstni podatki (dan, mesec, leto, kraj rojstva) in EMŠO; 
- naziv firme imetnika licence, pri katerem je oseba zaposlena; 
- državljanstvo; 
- stalno oziroma začasno prebivališče; 
- šolska izobrazba; 
- poklic; 
- opravljene nacionalne poklicne kvalifikacije in datum izdaje posameznega 

certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji; 
- predpisana dokazila o nekaznovanju; 
- številka izkaznice; 
- datum preizkusa strokovne usposobljenosti; 
- datum opravljenega programa priprav na preverjanje in potrjevanje nacionalne 

poklicne kvalifikacije; 
- datum podelitve in odvzema izkaznice; 
- datum prenehanja delovnega razmerja; 
- fotografija osebe. 

67. člen 
(ravnanje s podatki) 

Podatke iz 65. in 66. člena tega zakona zbira ministrstvo, pristojno za notranje 
zadeve neposredno od posameznika, na katerega se nanašajo. 

Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve zbira, obdeluje, shranjuje, posreduje in 
uporablja podatke, potrebne za podelitev licenc za opravljanje zasebnega 
varovanja in podelitev službenih izkaznic po tem zakonu. 

Kadar ministrstvo za notranje zadeve zbira podatke o posamezni pravni ali fizični 
osebi iz že obstoječih zbirk osebnih podatkov, o tem ni dolžno obvestiti tistega, na 
katerega se podatki nanašajo. Organi, organizacije in posamezniki, ki imajo 
podatke iz 65. in 66. člena tega zakona, morajo te podatke na zahtevo 
posredovati ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve. 
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Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, izbriše imetnika licence iz registra iz 65. 
člena tega zakona, če: 

- imetniku licence preneha veljavnost licence za opravljanje zasebnega 
varovanja - z dnem prenehanja veljavnosti licence; 

- če je imetnik licence izbrisan iz sodnega registra oziroma vpisnika samostojnih 
podjetnikov posameznikov - z dnem izbrisa. 

Podatki iz 65. in 66. člena tega zakona se lahko posredujejo tudi drugim državnim 
organom, če to zahtevajo in je njihova zahteva povezana izključno z dejavnostjo 
imetnikov licenc oziroma oseb, ki opravljajo varnostne storitve. 

Podatki iz prejšnjega odstavka se na podlagi pisne zahteve posredujejo tudi 
zbornici za potrebe izvajanja javnih pooblastil določenih s tem zakonom. 

68. člen 
(poročanje o spremembi podatkov) 

Imetnik licence je dolžan vsako spremembo podatkov iz 65. in 66. člena tega 
zakona pisno sporočiti ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve v roku 8 dni od 
nastale spremembe. 

69. člen 
(evidence pri imetniku licence) 

Imetnik licence je dolžan voditi evidence: 

1. pogodb o opravljanju storitev zasebnega varovanja; 
2. naznanjenih kaznivih dejanj. 
3. zadržanih oseb; 
4. uporabe fizične sile in sredstev za vklepanje. 

70. člen 
(podatki v evidencah) 

Evidence iz 69. člena tega zakona vsebujejo naslednje podatke: 

- evidenca pogodb o opravljanju storitev zasebnega varovanja: o naročniku 
storitev varovanja (osebno ime in naslov fizične osebe oziroma firma in sedež 
pravne osebe); o pogodbi o opravljanju storitve varovanja (zaporedna številka 
pogodbe, datum sklenitve in datum izpolnitve pogodbe); o obliki zasebnega 
varovanja (navedba oblike varovanja iz 5. člena tega zakona in opis vsebine 
predmeta pogodbe); 

- evidenca naznanjenih kaznivih dejanj: o naznanitvi kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti (naslovnik sporočila, datum sporočila); znani 
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podatki o kaznivem dejanju; domnevnem storilcu kaznivega dejanja (osebno 
ime, rojstni podatki, začasno ali stalno bivališče); 

- evidenca zadržanih oseb; o zadržani osebi (osebno ime, rojstni podatki, 
začasno ali stalno bivališče); razlogu zadržanja; času in kraju zadržanja; času 
obveščanja policije in času predaje zadržane osebe policiji; morebitnih telesnih 
poškodbah; uporabi sredstev za vklepanje; 

- evidenca uporabe fizične sile in sredstev za vklepanje: o varnostniku, ki je 
uporabil fizično silo oziroma sredstva za vklepanje (osebno ime, rojstni 
podatki, EMŠO ter firma in sedež imetnika licence, pri katerem je zaposlen); 
razlogu, načinu, kraju in času uporabe fizične sile oziroma sredstev za 
vklepanje; obveščanju policijske postaje; morebitnih telesnih poškodbah. 

71. člen 
(upravičenci do vpogleda v evidence) 

Imetnik licence je dolžan podatke iz evidenc iz 69. člena tega zakona na zahtevo 
inšpektorja predložiti na vpogled. 

Inšpektor je podatke iz evidenc iz 69. člena tega zakona dolžan varovati v skladu 
z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in jih uporabiti le pri opravljanju 
nadzora po tem zakonu ali za izpolnitev obveznosti po drugem zakonu. 

72. člen 
(čas shranjevanja podatkov) 

Podatki se shranjujejo: 

- v evidenci iz 1. točke 69. člena tega zakona pet let po sklenitvi pogodbe; 
- v evidenci iz 2. točke 69. člena tega zakona pet let po vnosu podatkov o 

naznanitvi kaznivega dejanja; 
- v evidenci iz 3. točke 69. člena tega zakona pet let po vnosu podatkov o 

zadržanju osebe; 
- v evidenci iz 4. točke 69. člena tega zakona pet let po uporabi fizične sile. 

Po preteku rokov iz prejšnjega odstavka imetnik licence podatke arhivira v skladu 
z zakonom, ki ureja arhivska gradiva in arhive. 

73. člen 
(čas shranjevanja osebnih podatkov) 

Osebni podatki se v evidencah iz 64. člena tega zakona shranjujejo do 
prenehanja delovnega razmerja oziroma do odvzema licence imetniku licence. 
Nato se ti podatki arhivirajo v skladu z zakonom, ki ureja arhivska gradiva in 
arhive. 
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Po prenehanju delovnega razmerja oziroma odvzemu licence se v evidencah iz 
64. člena tega zakona vodijo le podatki o osebnem imenu, rojstni podatki, podatki 
o firmi in sedežu, podatki o prenehanju delovnega razmerja ter podatki o odvzemu 
licence in izkaznice. 

74. člen 
(evidenca strokovnega izobraževanja) 

Zbornica vodi evidenco strokovnega izobraževanja. 

Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje: 

- vsebino in trajanje posameznih oblik strokovnega izobraževanja; 
- podatke o izvajalcih posameznih oblik strokovnega izobraževanja (osebno 

ime, rojstni podatki, začasno ali stalno bivališče in navedba teme oziroma 
predmeta, ki ga predava); 

- podatke o posameznikih, ki so se udeležili posameznih oblik izobraževanja 
(osebno ime, rojstni podatki, začasno ali stalno bivališče, potrdila o opravljenih 
strokovnih izobraževanjih). 

Osebni podatki se v evidenci iz prvega odstavka tega člena shranjujejo pet let od 
njihove pridobitve. Nato se ti podatki arhivirajo v skladu z zakonom, ki ureja 
arhivska gradiva in arhive. 

IX. KAZENSKE DOLOČBE 

75. člen 

Z globo od 1.000.000 do 3.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje domača ali 
tuja pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če; 

1. opravlja zasebno varovanje brez predpisane licence ali v nasprotju z izdano 
licenco (prvi odstavek 18. člena); 

2. ne sklene zavarovanja za odgovornost (drugi odstavek 18. člena); 
3. opravlja zasebno varovanje brez pisne pogodbe ali v nasprotju z njo (tretji 

odstavek 18. člena); 
4. opravlja zasebno varovanje z osebami, ki ne izpolnjujejo pogojev za 

opravljanje zasebnega varovanja (peti odstavek 18. člena); 
5. opravlja dejavnosti, nezdružljive z zasebnim varovanjem (38. člen); 
6. ne objavi na vidnem mestu določbe o uporabi video nadzornega sistema 

(drugi odstavek 43. člena); 
7. ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 43. člena; 
8. ravna v nasprotju s šestim odstavkom 43. člena; 
9. pisno ne obvesti policijske postaje o omejevanju gibanja, uporabi sredstev za 

vklepanje, fizične sile, telesnih poškodbah ali uporabi strelnega orožja (tretji 
odstavek 46. člena); 

10. ne odpravi pomanjkljivosti v roku, ki ga določi inšpektor (prvi odstavek 62. 
člena); 
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11. ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve ne sporoči spremembe podatkov iz 
65. in 66. člena zakona (68. člen); 

12. ne vodi evidenc, ki jih je dolžna voditi (69.. člen); 
13. na zahtevo inšpektorja za zasebno varstvo ne predloži na vpogled evidenc, ki 

jih vodi (prvi odstavek 71. člena). 

Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne 
osebe in samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 

76. člen 

Z globo od 50.000 do 100.000 tolarjev se za prekršek kaznuje varnostnik, če: 

1. ravna v nasprotju s petim odstavkom 43. člena; 
2. ravna v nasprotju s šestim odstavkom 43. člena; 
3. ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom 46. člena; 
4. ravna v nasprotju s 47. členom; 
5. med opravljanjem službe pri sebi nima službene izkaznice (prvi odstavek 49. 

člena); 
6. ne pokaže službene izkaznice (drugi odstavek 49. člena); 
7. ne nosi delovne obleke (prvi odstavek 51. člena). 

Z globo od 50.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek varnostni tehnik 
oziroma operater VNC, ki storita prekršek iz 3., 4., 5.. 6. in 7. točke prejšnjega 
odstavka. 

Z globo od 50.000 do 100.000 tolarjev se za prekršek kaznuje odgovorna oseba, 
varnostnik, varnostni tehnik, pooblaščeni inženir varnostnih sistemov oziroma 
operater VNC, ki ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve ne vrnejo službene 
izkaznice (drugi odstavek 50. člena). 

Z globo od 100.000 do 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, če 
opravlja zasebno varovanje, in ne izpolnjuje pogojev določenih s tem zakonom 
(19., 20., 21., 22. in 23. člen). 

77. člen 

Z globo od 1.000.000 do 3.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje zbornica, če 
se ugotovi, da ne izvaja na predpisani način posamezne naloge zbornice, za 
katero je pridobila javno pooblastilo. 

Z globo od 200.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba v zbornici, ki 
stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 
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X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

78. člen 
(prehodne določbe za izvajalce nadzora) 

Delava ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, ki so opravljali nadzor nad 
izvajanjem zakona o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe 
varovanja do uveljavitve tega zakona, nadaljujejo s svojim delom do imenovanja v 
inšpektorja, vendar najdlje dve leti od uveljavitve tega zakona. 

Do izdaje predpisa iz drugega odstavka 61. člena tega zakona se inšpektor 
izkazuje s službeno izkaznico pristojne službe za nadzor v ministrstvu, pristojnem 
za notranje zadeve. 

79. člen 
(uskladitev obveznosti) 

Zbornica Republike Slovenije za zasebno varovanje preda ministrstvu, pristojnem 
za notranje zadeve, v roku 30 dni po uveljavitvi tega zakona, v tiskani in 
elektronski obliki, vse podatke iz evidenc in registra iz 23. člena zakona o 
zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja (Ur. I. RS, št. 
32/94, 23/97 in 9/98), ter vse arhive, ki se nanašajo na podeljevanje licenc in 
službenih izkaznic po zakonu o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju 
službe varovanja. 

Zbornica mora uskladiti svoj statut in druge akte, sprejete na njegovi podlagi, v 
šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona 

Zbornica pripravi vsebino katalogov strokovnih znanj in spretnosti iz 24., 25., 26., 
27. in 28. člena tega zakona najkasneje v 18 mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

Gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki morajo pridobiti 
ustrezno licenco po tem zakonu in vzpostaviti evidence iz 69. člena tega zakona 
najkasneje v 24. mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

80. člen 
(rok za izdajo predpisa vlade) 

Vlada Republike Slovenije najkasneje v 12 mesecih po uveljavitvi tega zakona 
izda predpis o obveznem organiziranju službe varovanja (prvi odstavek 59. člena). 

81. člen 
(rok za izdajo predpisov ministra) 

Minister, pristojen za notranje zadeve najkasneje v 12 mesecih po uveljavitvi tega 
zakona izda predpise o: 
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- načinu izvajanja javnih pooblastil, ter o kadrovskih in materialnih pogojih za 
izvajanje javnih pooblastil (četrti odstavek 12. člena); 

- tarifi za izvajanje programov strokovnega izobraževanja na področju 
zasebnega varovanja (prvi odstavek 13. člena); 

- programih in načinu opravljanja strokovnega izobraževanja (tretji odstavek 29. 
člena); 

- načinu prevoza in varovanja denarja ter drugih vrednostnih pošiljk (četrti 
odstavek 32. člena); 

- načinu izvajanja ukrepov varnostnikov (48. člen); 
- o obrazcih in ceni službenih izkaznic ter o postopku za njihovo podelitev (tretji 

odstavek 49. člena); 
- načinu opravljanja inšpekcije na področju zasebnega varovanja (osmi 

odstavek 60. člena); 
- obrazcu službene izkaznice inšpektorja za zasebno varstvo in postopku za 

njeno izdajo (drugi odstavek 61. člena); 
- vsebini in načinu opravljanja strokovnega izpita inšpektorjev za zasebno 

varstvo (tretji odstavek 61. člena). 

82. člen 
(prehodne določbe za odgovorne osebe, varnostnike, varnostne tehnike, 

pooblaščene inženirje varnostnih sistemov in operaterje VNC) 

Za novo zaposlene osebe iz 19., 20., 21., 22. in 23 . člena tega zakona se, do 
določitve vsebine katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti ter začetka 
izvajanja postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij, uporablja Pravilnik o postopku sprejemanja odločitev glede določitve 
programov za preizkus znanja, izvajanja teh programov in načinu preverjanja 
znanja, ki ga je dne 28.03.2002 sprejela Zbornica Republike Slovenije za zasebno 
varovanje. 

Za odgovorne osebe, varnostnike in varnostnike tehnike iz 9., 10. in 11. člena 
zakona o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja, ki 
so opravili preizkus znanja v skladu s pravilnikom iz prejšnjega odstavka se šteje, 
da imajo pridobljene nacionalne poklicne kvalifikacije v skladu s tem zakonom. 

Ne glede na določbo prve alinee 20. člena tega zakona se šteje, da osebe s 
končano najmanj osnovno šolo in najmanj osem let delovnih izkušenj pri 
opravljanju dejavnosti zasebnega varovanja ljudi in premoženja na dan uveljavitve 
tega zakona, imajo pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo varnostnik 
čuvaj/varnostnica čuvajka oziroma vamostnik/vamostnica. 

83. člen 
(začetek veljavnosti posameznih določb) 

Določbe 52. do 58. člena tega zakona, ki se nanašajo na pogoje za opravljanje 
dejavnosti zasebnega varovanja in storitev oseb iz držav članic Evropske unije, se 
začnejo uporabljati z dnem vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo. 
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84. člen 
(denarne kazni za prekrške) 

Globe, določene s tem zakonom, se do začetka uporabe zakona o prekrških 
(Uradni list RS, št. 7/2003) v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni v 
mejah, ki so za globo določene v 75. členu, prvem, drugem in tretjem odstavku 
76. člena in 77. členu tega zakona, razen za odgovorno osebo samostojnega 
podjetnika posameznika. 

Za prekrške, določene v četrtem odstavku 76. člena tega zakona, se do začetka 
uporabe zakona iz prejšnjega odstavka, kaznuje posameznik z denarno kaznijo 
od 100.000 do 150.000 tolarjev. 

85. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Zakon o zasebnem varovanju in 
obveznem organiziranju službe varovanja (Uradni list RS, št. 32/94, 23/97 in 
9/98). 

Do izdaje izvršilnih predpisov na podlagi tega zakona se še naprej uporabljata 
Pravilnik o nadzoru nad izvajanjem zakona o zasebnem varovanju in o obveznem 
organiziranju službe varovanja (Uradni list RS, št. 90/98 in 76/02) in Pravilnik o 
tehničnih pogojih za pridobitev licence za opravljanje dejavnosti tehničnega 
varovanja oseb in premoženja (Uradni list RS, št. 17/96), kolikor nista v nasprotju 
s tem zakonom. 

Do uveljavitve izvršilnega predpisa iz tretjega odstavka 49. člena tega zakona, se 
še naprej uporabljajo službene izkaznice, izdane na podlagi 18. člena zakona o 
zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja. 

86. člen 
(pogoj državljanstva) 

Pogoj državljanstva Republike Slovenije, ki ga morajo izpolnjevati osebe iz 19. do 
23. člena tega zakona, se z dnem vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo 
nadomesti s pogojem državljanstva katere od držav članic Evropske unije. 

87. člen 
(uveljavitev zakona) 

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

Državni zbor Republike Slovenije je na 30. seji, dne 30.10.2003, opravil drugo 
obravnavo predloga zakona o zasebnem varovanju (ZZasV) - EPA 792-III in sprejel 
amandma k 11. členu dopolnjenega predloga zakona, kar je vključeno v besedilo 
predloga zakona za tretjo obravnavo. 
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Predlog zakona o 

PREVOZNIH POGODBAH V CESTNEM 

PROMETU (ZPPCP-1) 

- tretja obravnava - EPA 922 - III 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Generalna sekretarka 

Številka: 326-07/03-35/1 
Ljubljana, 5.11.2003 

V smislu 137. člena poslovnika Državnega zbora so službe 
zbora pripravile besedilo Jožica Velišček, l.r. 

predloga zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu 
(ZPPCP-1) - EPA 922-III 

za tretjo obravnavo. 
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PREDLOG ZAKONA O PREVOZNIH POGODBAH V CESTNEM PROMETU 
(ZPPCP-1) EPA 922-III 

-tretja obravnava- 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(uporaba zakona) 

Ta zakon ureja razmerja iz pogodb o prevozu potnikov in prtljage ter tovora v 
notranjem cestnem prometu, kakor tudi v mednarodnem cestnem prometu, če ni 
drugače določeno z mednarodno pogodbo, ki zavezuje Republiko Slovenijo. 

2. člen 
(načelo dispozitivnosti) 

(1) Določbe tega zakona ne obvezujejo strank pogodb iz prejšnjega člena, če iz 
posamezne določbe tega zakona ali iz njenega smisla ne izhaja kaj drugega. 

(2) Pogodbe iz prejšnjega člena tega zakona ne smejo vsebovati določil, ki bi 
zmanjševala prevozničino ali prevoznikovo odgovornost, predpisano s tem 
zakonom. 

3. člen 
(pomen izrazov) 

Izrazi v tem zakonu pomenijo: 

- izpolnitvena pomočnica ali pomočnik (v nadaljnjem besedilu:izpolnitveni 
pomočnik) je oseba, ki za izvršitev prevoza dela po naročilu prevoznice 
ali prevoznika (v nadaljnjem besedilu: prevoznika) ali za njegov račun; 

- izročena prtljaga so stvari, ki jih preda potnica ali potnik za prevoz na 
podlagi pogodbe o prevozu prtljage; 

- nakladališče je mesto, kjer se tovor preda prevozniku za prevoz; 

- namembni kraj je kraj, v katerem se v skladu s pogodbo prevoz konča; 

- naročnica ali naročnik prevoza (v nadaljnjem besedilu: naročnik prevoza) 
je oseba, ki sklene v svojem imenu, zase ali za drugega s prevoznikom 
prevozno pogodbo; 
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- odhodni oziroma odpravni kraj je kraj, v katerem se začne pogodbeni 
prevoz; 

- osebne škode so škode, ki nastanejo zaradi smrti, okvare zdravja ali 
poškodbe potnika,- 

- pošiljateljica ali pošiljatelj (v nadaljnjem besedilu -.pošiljatelj) je naročnik 
ali oseba, ki na osnovi sklenjene pogodbe s prevoznikom preda tovor za 
prevoz; 

- potnica ali potnik (v nadaljnjem besedilu: potnik) je fizična oseba, ki je 
upravičena do pogodbeno določenega prevoza; 

- prejemnica ali prejemnik (v nadaljnjem besedilu: prejemnik) je oseba, ki 
je upravičena v namembnem kraju prevzeti tovor, ki je bil predan za 
prevoz; 

- prevoznica ali prevoznik (v nadaljnjem besedilu: prevoznik) je oseba, ki 
na podlagi pogodbe prevaža potnike, prtljago ali tovor; 

- prevoznina je znesek, ki ga prejme prevoznik na podlagi pogodbe o 
prevozu potnikov; 

- razklada/išče je mesto, kjer prejemnik prevzame tovor; 

- ročna prtljaga so stvari, ki jih je dovoljeno prinesti v vozilo in spraviti na 
določen prostor in ki jih potnik sam varuje; 

- SDR pomeni posebno pravico črpanja, ki je obračunska vrednostna 
enota, kot jo določa Mednarodni monetarni sklad, razmerje do slovenske 
valute oziroma vrednost pa objavlja Banka Slovenije; 

- upravičenka ali upravičenec (v nadaljnjem besedilu .-upravičenec) je 
oseba, ki ima na podlagi pogodbe pravico kaj zahtevati od prevoznika; 

- voznina je znesek, ki ga prejme prevoznik na podlagi pogodbe o prevozu 
tovora. 

- drugi izrazi uporabljeni v tem zakonu imajo enak pomen kot ga 
opredeljujejo drugi zakoni in predpisi, ki urejajo cestni promet ter 
mednarodne pogodbe, ki zavezujejo Republiko Slovenijo. 
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II. PREVOZ POTNIKOV 

1. Pogodba o prevozu potnikov 

4. člen 
(vsebina pogodbe) 

(1) Pogodbo o prevozu potnikov skleneta prevoznik in potnik ali prevoznik in 
naročnik prevoza. 

(2) S prevozno pogodbo o prevozu potnikov se prevoznik zavezuje, da bo v 
skladu z objavljenimi prevoznimi pogoji, v linijskem prometu pa tudi v skladu z 
voznim redom, prepeljal potnika od odhodnega do namembnega kraja, in sicer 
varno, pravočasno, s pogodbeno določenim vozilom in sedežem, udobnostnimi in 
higienskimi pogoji, ki so običajni v cestnem prevozu, potnik pa, da mu bo plačal 
dogovorjeno prevoznino. 

(3) Prevoznik in naročnik prevoza lahko skleneta pogodbo o prevozu enega ali 
več potnikov za eno ali več potovanj ali za določen čas. 

(4) Pogodba iz prejšnjega odstavka mora biti sestavljena v pisni obliki. 

5. člen 
(vozovnica) 

(1) Prevoznik je dolžan v linijskem prometu izdati vozovnico, ki je lahko posamična 
ali skupinska. Prevozniku ni potrebno izdati vozovnice, če je prevozna pogodba 
sklenjena z naročnikom prevoza. 

(2) Vozovnica je dokaz o sklenjeni pogodbi o prevozu potnikov, vendar se obstoj 
te pogodbe lahko dokazuje tudi drugače. 

(3) Če se vozovnica glasi na ime, se brez prevoznikove privolitve ne sme prenesti 
na drugega potnika. 

(4) Prevoznik lahko zavrne prenos vozovnice iz prejšnjega odstavka le tedaj, ko 
ima opravičene razloge. 

(5) V vozovnici morajo biti navedeni odhodni in namembni kraj ter čas odhoda, ki 
je določen z voznim redom oziroma s pogodbo. 

6. člen 
(izključitev potnika iz prevoza) 

(1) Prevoznik ni dolžan sprejeti za prevoz osebe, za katero se zaradi njenega 
vedenja lahko upravičeno domneva, da bo prevozniku onemogočila izpolniti 
njegove obveznosti do drugih potnikov. 

(2) Prevoznik sme izključiti iz prevoza potnika, ki s svojim vedenjem nadleguje 
druge potnike ali ne spoštuje predpisov o javnem redu in miru, ne da bi mu moral 
vrniti prevoznino. 
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7. člen 
(odstop od pogodbe) 

(1) Potnik ima pravico odstopiti od pogodbe pred začetkom njenega izpolnjevanja. 

(2) Če potnik odstopi od pogodbe vsaj eno uro pred odhodom v domačem 
prometu, oziroma vsaj štiri ure v mednarodnem prometu, mu je prevoznik dolžan 
vrniti prevoznino, pri čemer sme obdržati največ deset odstotkov. 

(3) Določba iz prejšnjega odstavka je sestavni del prevoznih pogojev in je ni 
dopustno spreminjati v škodo potnika. 

8. člen 
(odstop od pogodbe zaradi zamude prevoznika) 

Če se prevoz ne začne ob času, ki je določen v pogodbi ali voznem redu 
prevoznika, lahko potnik oziroma naročnik prevoza odstopi od pogodbe in zahteva 
vrnitev prevoznine. 

9. člen 
(prekinitev prevoza) 

Če je prevoz prekinjen zaradi vzrokov, za katere potnik ne odgovarja, ima potnik 
pravico: 

1. zahtevati, da ga prevoznik s svojim ali drugim primernim prevoznim sredstvom 
prepelje do namembnega kraja; 

2. zahtevati, da ga prevoznik skupaj s prtljago v primernem roku prepelje v 
odhodni kraj in mu vrne prevoznino; 

3. odstopiti od pogodbe in zahtevati od prevoznika vrnitev prevoznine. 

2. Odgovornost prevoznika za prevoz potnikov 

10. člen 
(opredelitev odgovornosti) 

(1) Prevoznik odgovarja za škodo zaradi potnikove smrti, okvare zdravja in 
poškodbe (osebne škode), kakor tudi za zamudo ali prekinitev prevoza (druge 
škode). 

(2) Če škodo iz prejšnjega odstavka povzroči izpolnitveni pomočnik, jo je potniku 
dolžan povrniti prevoznik. 
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11. člen 
(trajanje odgovornosti za osebne škode) 

Za škodo zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika odgovarja prevoznik, 
če škoda nastane med vstopanjem ali izstopanjem potnika, ko je potnik v vozilu ali 
med prevozom. 

12. člen 
(objektivna odgovornost prevoznika za osebne škode) 

Prevoznik je odgovoren za škodo, ki nastane zaradi smrti, okvare zdravja ali 
poškodbe potnika, razen če dokaže, da je bila škoda povzročena z dejanjem 
potnika ali iz zunanjega vzroka, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali 
ga odvrniti (višja sila). 

13. člen 
(subjektivna odgovornost prevoznika za druge škode) 

Za škodo, ki nastane zaradi zamude ali prekinitve potovanja, prevoznik ne 
odgovarja, če dokaže, da je škoda nastala brez njegove krivde. 

14. člen 
(omejitev višine odškodnine) 

(1) V zvezi z istim škodnim dogodkom zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe 
potnika, prevoznik ni dolžan plačati več kot 83.333 SDR za posameznega potnika. 

(2) Za škodo, ki nastane zaradi zamude oziroma prekinitve potovanja, je prevoznik 
odgovoren do zneska dvojne prevoznine. 

(3) Prevoznik izgubi pravico do omejitve višine odškodnine iz prvega in drugega 
odstavek tega člena, če se dokaže, da je škodo povzročil namenoma ali zaradi 
hude malomarnosti. 

(4) S pogodbo o prevozu potnikov se stranki lahko dogovorita za višji znesek 
odškodnine. 

III. PREVOZ PRTLJAGE 

1. Pogodba o izročeni in ročni prtljagi 

15. člen 
(vsebina pogodbe) 

(1) Prevoznik je dolžan prevzeti za prevoz potnikovo izročeno prtljago in jo 
prepeljati od odhodnega do namembnega kraja. Prevoznik lahko odkloni 
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prevoz izročene prtljage, ki je zaradi njene teže ali obsega ne more varno ali 
brez škodnih posledic prepeljati. 

(2) Za izročeno prtljago mora potnik plačati dogovorjen znesek, če ni s 
prevozno pogodbo drugače določeno. 

(3) Ročna prtljaga se prepelje brez posebnega plačila. Prevoznik sme 
preprečiti vnos ročne prtljage v vozilo, ki lahko zaradi svojih lastnosti ali 
stanja, ogrozi varnost prevoza. 

16. člen 
(prtljažnica) 

Prevoznik je dolžan potniku izdati potrdilo o prevzemu izročene prtljage 
(prtljažnica), v katerem morata biti navedena število kosov in vrsta prtljage. 

17. člen 
(dolžnost prevoznika, da preda izročeno prtljago) 

(1) Prevoznik je v namembnem kraju dolžan predati izročeno prtljago potniku 
oziroma imetniku prtljažnice takoj po končanem potovanju. 

(2) Če oseba, ki zahteva izročeno prtljago, ne predloži prtljažnice, jo je prevoznik 
dolžan izročiti le na podlagi ustreznega dokazila oziroma varščine. 

(3) Prevoznik ne sme predati izročene prtljage imetniku prtljažnice v primeru, ko 
ve, da ta oseba do prtljage ni upravičena oziroma z njo neupravičeno razpolaga. 

18. člen 
(hramba izročene prtljage) 

Če potnik v namembnem kraju po prispetju vozila ne prevzame izročene prtljage, 
jo mora prevoznik na potnikove stroške in njegovo nevarnost shraniti na varnem 
mestu ali jo zaupati v hrambo komu drugemu, pri čemer odgovarja za izbiro 
shranjevalke ali shranjevalca (v nadaljnjem besedilu: shranjevalca). 

2. Odgovornost prevoznika za izročeno in ročno prtljago 

19. člen 
(opredelitev odgovornosti) 

(1) Prevoznik odgovarja za škodo zaradi izgube ali poškodbe izročene prtljage po 
določbah tega zakona, ki urejajo odgovornost za prevoz tovora. 

(2) Prevoznik odgovarja za škodo zaradi izgube ali poškodbe ročne prtljage, če 
potnik dokaže, da je za škodo kriv prevoznik. 
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(3) Če izguba ali poškodba ročne prtljage nastane v okoliščinah, v katerih je prišlo 
do smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika, prevoznik odgovarja, razen če 
dokaže, da je škodo povzročil potnik ali je nastala iz zunanjega vzroka, ki ga ni 
bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti (višja sila). 

20. člen 
(subjektivna odgovornost za zamudo) 

Prevoznik odgovarja za škodo zaradi zamude pri predaji izročene prtljage po 
določbah tega zakona, ki urejajo odgovornost za zamudo pri prevozu potnikov. 

21. člen 
(domneva, da je izročena prtljaga izgubljena) 

(1) Če prevoznik ni predal izročene prtljage v sedmih dneh po končanem prevozu, 
se šteje, da je izgubljena. 

(2) Če je prevoznik pred pretekom roka iz prejšnjega odstavka izjavil, da je 
izročena prtljaga izgubljena, se od dneva, ko je izjava dana, dalje šteje, da je 
izročena prtljaga izgubljena. 

22.člen 
(omejitev višine odškodnine) 

(1) V zvezi z istim škodnim dogodkom zaradi izgube ali poškodbe prtljage, 
prevoznik ni dolžan plačati več kot: 

1. 166,67 SDR za kos izročene prtljage, vendar največ 666,67 SDR na 
potnika; 

2. 333,33 SDR na potnika za ročno prtljago 

(2) Prevoznik izgubi pravico do omejitve višine odškodnine iz prejšnjega 
odstavka, če se dokaže, da je škodo povzročil namenoma ali zaradi hude 
malomarnosti. 

(3) S pogodbo o prevozu se stranki lahko dogovorita za višji znesek 
odškodnine zaradi izgube ali poškodbe prtljage. 
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3. Odgovornost potnika 

23. člen 
(opredelitev odgovornosti) 

Potnik odgovarja za škodo, ki izhaja iz izročene ali ročne prtljage, po 
splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti. 

IV. PREVOZ TOVORA 

1. Pogodba o prevozu tovora 

24. člen 
(vsebina pogodbe) 

S pogodbo o prevozu tovora se prevoznik obveže, da bo tovor prepeljal v 
namembni kraj in ga izročil prejemniku ali drugi pooblaščeni osebi, ki jo določi 
prejemnik, pošiljatelj pa, da mu bo plačal v pogodbi dogovorjeno voznino. 

25. člen 
(vozilo) 

(1) Prevoznik je dolžan prepeljati tovor z dogovorjenim vozilom ali vozilom, ki ima 
dogovorjene lastnosti. 

(2) Če vozilo ni dogovorjeno je prevoznik dolžan prepeljati tovor z vozilom, s 
katerim je zagotovljena pravilna in pravočasna izvršitev prevozne pogodbe. 

26. člen 
(določanje količine tovora) 

(1) Količina tovora se določi s številom kosov, težo ali prostornino. 

(2) Če količine tovora ni mogoče natančno določiti v skladu s prejšnjim odstavkom 
tega člena, se določi z mero, ki je običajna v odpravnem kraju. 

27. člen 
(pravica pošiljatelja do zamenjave tovora) 

Namesto dogovorjenega tovora lahko pošiljatelj preda za prevoz drug tovor pod 
naslednjimi pogoji: 

1. če se ne spremenijo prevozni pogoji v škodo prevoznika; 

2. če to ne povzroči bistvenega zadrževanja vozila na nakladališču ali 
razkladališču; 

11. november2003 47 poročevalec, št. 92 



3. če ni ogroženo vozilo ali cestni promet; 

4. če da pošiljatelj prevozniku na njegovo zahtevo varščino za terjatev, ki bi 
utegnila nastati zaradi zamenjave tovora. 

28. člen 
(navodila glede posebnega tovora) 

Pošiljatelj mora dati prevozniku navodila za hrambo tovora in ravnanje z njim, če 
gre za tovor, katerega prevoz ni običajen, ali če to zahteva prevoznik. 

29. člen 
(odgovornost pošiljatelja za tovor) 

Pošiljatelj odgovarja za škodo, ki jo tovor zaradi svojih lastnosti povzroči osebam, 
vozilu in drugemu tovoru, če te lastnosti niso bile ali niso mogle biti znane 
prevozniku. 

30. člen 
(določitev nakladališča) 

(1) Prevoznik je dolžan pripeljati vozilo na dogovorjeno nakladališče, če lahko to 
stori brez nevarnosti za vozilo, in če je tam mogoče naložiti tovor brez 
poškodovanja vozila. 

(2) Če nakladališče v pogodbi ni določeno, ga mora pošiljatelj pravočasno določiti. 

(3) Če nakladališče, ki ga določi pošiljatelj, ne izpolnjuje pogojev iz prvega 
odstavka tega člena, mora prevoznik vozilo pripeljati na najbližje mesto, ki 
izpolnjuje pogoje za nakladanje. 

31. člen 
(čas dostave vozila) 

(1) Prevoznik mora pripeljati vozilo na nakladališče dogovorjenega dne in ob 
dogovorjeni uri ter o tem obvestiti pošiljatelja oziroma osebo, ki jo ta določi. 

(2) Če je v pogodbi določen le dan, mora prevoznik dostaviti vozilo tega dne, 
vendar najpozneje v roku, ki omogoča naložitev tovora pred potekom 
pošiljateljevega delovnega časa ter o tem obvestiti pošiljatelja oziroma osebo, ki jo 
ta določi. 
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32. člen 
(obveznost nakladanja in razkladanja tovora) 

Tovor naloži na vozilo pošiljatelj, razloži pa prejemnik, če ni drugače določeno s 
prevozno pogodbo. 

33. člen 
(prevoznikova navodila glede nakladanja tovora) 

Pri nakladanju tovora na vozilo mora pošiljatelj upoštevati prevoznikova navodila, 
ki se nanašajo na razporeditev, pritrditev tovora in na druge okoliščine, ki utegnejo 
vplivati na varnost oseb, vozila in drugega tovora na vozilu. 

34. člen 
(nakladalni čas) 

(1) Nakladanje tovora se mora začeti in končati v primernem roku, če ni drugače 
določeno v prevozni pogodbi (nakladalni čas). 

(2) Rok za nakladanje tovora se podaljša za čas, v katerem nakladanje ni bilo 
mogoče zaradi vzrokov, za katere ne odgovarjata pošiljatelj ali prevoznik. 

(3) V nakladalni čas se všteva tudi čas, ki je potreben za: 

1. izpolnitev tovornega lista in izročitev prevoznih listin prevozniku; 

2. pokrivanje, vezanje in drugo zaščito tovora na vozilu, če je to dolžan storiti 
pošiljatelj; 

3. dejanja, brez katerih ni mogoče začeti prevoza. 

35. člen 
(dodatni nakladalni čas) 

(1) Če tovor ni naložen v dogovorjenem roku zaradi vzroka, za katerega 
odgovarja pošiljatelj, je prevoznik dolžan pustiti vozilo na nakladališču še največ 
polovico časa, ki je dogovorjen za nakladanje (dodatni nakladalni čas). 

(2) Za dodatni nakladalni čas ima prevoznik pravico do posebnega plačila, bodisi 
na podlagi dogovora ali po prevoznikovi tarifi. 
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36. člen 
(posledice prekoračitve dodatnega nakladalnega časa) 

Če tovor ni naložen po izteku dodatnega nakladalnega časa, lahko prevoznik 
odstopi od prevozne pogodbe in zahteva povrnitev škode. 

37. člen 
(posledice zamude pri začetku prevoza) 

Kadar je prevoznik z začetkom prevoza v taki zamudi, da pošiljatelj ni več 
zainteresiran za dogovorjeni prevoz, lahko pošiljatelj odstopi od prevozne 
pogodbe in zahteva povrnitev škode. 

2. Tovorni list 

38. člen 
(opredelitev tovornega lista) 

(1)Tovorni list izda prevoznik na lastno željo ali na zahtevo pošiljatelja. 

(2) Tovorni list se izda ob prevzemu tovora za prevoz. 

(3) S tovornim listom prevoznik potrjuje, da je bila sklenjena prevozna 
pogodba in da je tovor prevzel za prevoz. 

(4) Neobstoj, nepravilnost ali izguba tovornega lista ne vpliva na obstoj in 
vsebino prevozne pogodbe, če ni v tem zakonu drugače določeno. 

39. člen 
(izvodi tovornega lista in posebni primeri) 

(1) Tovorni list se izda v treh izvirnikih. 

(2) Prvi izvod tovornega lista se izroči pošiljatelju, drugi spremlja tovor med 
prevozom in se izroči prejemniku, tretjega pa obdrži prevoznik. 

(3) Če so izvirniki tovornega lista razmnoženi, mora biti na vsakem izvodu 
označeno, da gre za kopijo, s katero ni mogoče razpolagati s tovorom. 

(4) Če mora biti tovor naložen na različna vozila, ali če gre za različne vrste 
tovora, ali če je razdeljen v skupine, lahko pošiljatelj ali prevoznik zahteva, da se 
za vsako vozilo, vrsto ali skupino tovora izda poseben tovorni list. 

(5) Določila prevozne pogodbe, ki nasprotujejo prejšnjim odstavkom, so nične. 

40. člen 
(podpis tovornega lista) 

(1) Vse tri izvode tovornega lista podpišeta prevoznik in pošiljatelj. 
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(2) Oseba, ki jo je pošiljatelj pooblastil, da naloži tovor, sme v njegovem imenu 
podpisati tovorni list z navedbo, da gaje podpisala v pošiljateljevem imenu. 

41. člen 
(vsebina tovornega lista) 

(1) Tovorni list mora obsegati naslednje podatke: 

1. datum in kraj izdaje tovornega lista; 

2. firma oziroma ime in sedež oziroma naslov pošiljatelja; 

3. firma oziroma ime in sedež oziroma naslov prevoznika; 

4. registrsko številko vozila; 

5. datum naložitve tovora in nakladališče; 

6. firma oziroma ime in sedež oziroma naslov prejemnika in razkladališče; 

7. običajen ali predpisani opis tovora in način pakiranja; 

8. število in označbe tovorkov; 

9. kosmato težo ali kako drugače izraženo količino tovora; 

10. stroške v zvezi s prevozom tovora (plačila za prevoz, dodatne stroške, uvozne 
dajatve in druge izdatke, ki nastanejo v času od sklenitve prevozne pogodbe 
do izročitve tovora prejemniku), in njihovi zavezanci; 

11. navodila za carinska in druga dejanja; 

12. seznam listin, ki so priložene tovornemu listu. 
I 

(2) Poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena so lahko v tovornem listu 
navedeni tudi podatki glede: 

1. prepovedi prekladanja tovora; 

2. stroškov, ki bremenijo pošiljatelja; 

3. povzetja; 
j 

4. vrednosti tovora ali posebne vrednosti tovora; 

5. pošiljateljevih navodil prevozniku glede zaščite in nevarnosti tovora; 

6. dogovorjenega prevoznega roka; 
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7. natančnejših podatkov o načinu ugotavljanja količine tovora (npr. tehtanje, 
merjenje, štetje). 

42. člen 
(vpisovanje podatkov v tovorni list) 

(1) Podatke iz 1. do 4. točke prvega odstavka prejšnjega člena vpiše prevoznik, 
podatke iz 5. do 12. točke pa pošiljatelj. 

(2) Podatke iz drugega odstavka prejšnjega člena vpiše tista pogodbena stranka, 
ki zahteva njihovo vključitev v tovorni list. 

(3) Če prevoznik na pošiljateljevo zahtevo vpiše podatke, ki bi jih moral po prvem 
in drugem odstavku tega člena vpisati pošiljatelj, se šteje, da jih je vpisal v imenu 
in za račun pošiljatelja. 

43. člen 
(odgovornost za netočne in nepopolne podatke) 

Pošiljatelj odgovarja za škodo, ki nastane zaradi netočnih in nepopolnih podatkov, 
ki jih je vpisal v tovorni list ali ki jih je na njegovo zahtevo vpisal prevoznik. 

44. člen 
(preverjanje točnosti podatkov in vpisovanje pripomb) 

(1) Če je možno, prevoznik pred prevzemom tovora preveri: 

1. točnost podatkov, ki so vpisani v tovorni list in se nanašajo na število tovorkov 
in njihovo označbo; 

2. zunanje stanje tovora in embalaže. 

(2) Prevoznik lahko vpiše v tovorni list obrazložene pripombe o podatkih iz prvega 
odstavka tega člena, oziroma vzroke, zaradi katerih teh podatkov ni mogel 
preveriti. 

(3) Prevoznikove pripombe iz drugega odstavka tega člena se štejejo za točne, če 
se pošiljatelj izrecno strinja z njimi in to navede v tovornem listu. 

(4) Če to ne povzroča večjih stroškov ali nesorazmerne izgube časa, lahko 
pošiljatelj zahteva od prevoznika, da na njegove stroške preveri in vpiše v tovorni 
list: 

1. kosmato težo ali drugače izraženo količino tovora predanega za prevoz; 

2. stanje in vsebino tovorkov. 
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45. člen 
(zakonska domneva glede tovora) 

Če v tovornem listu ni prevoznikovih pripomb iz drugega odstavka prejšnjega 
člena, velja domneva, da sta tovor in embalaža v dobrem zunanjem stanju ter 
število in označbe tovorkov ustrezajo podatkom v tovornem listu, dokler prevoznik 
ne dokaže nasprotno. 

46. člen 
(dolžnost obveščanja) 

(1) Pošiljatelj mora sporočiti prevozniku vse podatke in priložiti vse listine, ki so 
potrebne za odobritev carinsko dovoljene rabe ali uporabe in druge predpisane 
postopke. 

(2) Prevoznik ni dolžan preizkušati pravilnosti in točnosti podatkov in listin iz 
prejšnjega odstavka. 

(3) Pošiljatelj odgovarja za škodo, ki nastane zaradi pomanjkljivih, netočnih ali 
nepravilnih podatkov in listin iz prvega odstavka tega člena. 

47. člen 
(odgovornost prevoznika zaradi izgube ali nepravilne uporabe listin) 

(1) Prevoznik odgovarja za škodo, ki nastane zaradi izgube ali nepravilne uporabe 
listin iz prvega odstavka prejšnjega člena, razen če dokaže, da ni kriv. 

(2) Odškodnina za škodo iz prejšnjega odstavka ne sme presegati zneska, do 
katerega lahko po tem zakonu prevoznik omeji svojo odgovornost za izgubo ali 
poškodbo tovora. 

3. Prenosni tovorni list 

48. člen 
(splošna določba) 

(1) Pošiljatelj in prevoznik se lahko dogovorita, da prevoznik izda prenosni tovorni 
list. 

(2) Če je izdan prenosni tovorni list, mora biti na izvodu izvirnika, ki se izroči 
pošiljatelju, izrecno navedeno, da gre za prenosni tovorni list, na drugih izvodih 
pa, da je bil izdan prenosni tovorni list. 

(3) Določila prevozne pogodbe in splošni pogoji prevoznika zavezujejo imetnico ali 
imetnika (v nadaljnjem besedilu: imetnika) prenosnega tovornega lista, ki ni 
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pošiljatelj, če so navedeni v prenosnem tovornem listu ali se ta nanje izrecno 
sklicuje. 

49. člen 
(vrste prenosnih tovornih listov in njihov prenos) 

(1) Prenosni tovorni list se lahko glasi po odredbi ali na prinosnico ali prinosnika (v 
nadaljnjem besedilu: prinosnika). 

(2) Prenosni tovorni list po odredbi se prenese z indosamentom, prenosni tovorni 
list na prinosnika pa z izročitvijo. 

(3) Za obliko in pravni učinek indosamenta se smiselno uporabljajo predpisi o 
menici, razen določb, ki se nanašajo na regres. 

(4) Če na prenosnem tovornem listu po odredbi ni naveden prejemnik tovora, se 
prenese z odredbo pošiljatelja. 

50. člen 
(podpis) 

Prenosni tovorni list morata podpisati prevoznik in pošiljatelj ali pooblaščene 
osebe. 

51. člen 
(kopije prenosnega tovornega lista) 

Če so izvirniki prenosnega tovornega lista razmnoženi, mora biti na vsakem 
izvodu označeno, da gre za kopijo, s katero ni mogoče razpolagati s tovorom. 

4. Izvršitev prevoza 

52. člen 
(prevozna pot) 

(1) Prevoznik mora opraviti prevoz tovora po dogovorjeni poti (prevozna pot). 

(2) Če prevozna pot ni dogovorjena, mora prevoznik opraviti prevoz po poti, ki 
najbolj ustreza interesom pošiljatelja. 

53. člen 
(prevozni rok) 

(1) Prevoznik mora opraviti prevoz tovora v dogovorjenem roku (prevozni rok). 
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(2) Če prevozni rok ni dogovorjen, mora prevoznik opraviti prevoz v času, ki je 
glede na vrsto in dolžino poti običajen za prevoz določenega tovora in za 
določeno vrsto vozila. 

54. člen 
(trajanje prevoznega roka) 

(1) Prevozni rok začne teči od poteka nakladalnega časa oziroma dodatnega 
nakladalnega časa. 

(2) Domneva se, da prevozni rok poteče v trenutku, ko prejemnik prejme 
obvestilo, da je tovor prispel v namembni kraj in je pripravljen za izročitev 
prejemniku, ali od trenutka, ko prevoznik poskusi izročiti tovor prejemniku. 

55. člen 
(navodila v primeru ovir med prevozom) 

(1) Če prevoza tovora ni mogoče opraviti pravočasno in v skladu s prevozno 
pogodbo, mora prevoznik zahtevati navodila od osebe, ki je pooblaščena 
razpolagati s tovorom med prevozom, če mu imetnik prenosnega tovornega lista 
ni znan, pa jih mora zahtevati od pošiljatelja. 

(2) Če prevoznik ne more dobiti navodil iz prvega odstavka tega člena v 
primernem roku, mora ustrezno ukrepati v interesu osebe, ki je pooblaščena 
razpolagati s tovorom. 

(3) Prevoznik ima pravico do povračila stroškov, ki jih je imel zaradi, ovir, nastalih 
brez svoje krivde. 

56. člen ' 
(obvarovanje tovora) 

(1) Prevoznik mora ukreniti vse potrebno, da obvaruje tovor. 

(2) Če prevoznik ne zahteva od pošiljatelja navodil o ukrepih, ki so potrebni za 
obvarovanje tovora, se šteje, da je bil z njimi seznanjen. 

5. Pravica razpolaganja s tovorom med prevozom 

57. člen 
(pošiljateljeva razpolagalna pravica) 

(1) če ni bil izdan prenosni tovorni list, razpolaga s tovorom med prevozom 
pošiljatelj, ki lahko zahteva: 

1. da se prevoz tovora ustavi; 
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2. da se izročitev tovora prejemniku odloži; 

3. da se tovor izroči v drugem namembnem kraju; 

4. da se tovor izroči pošiljatelju ali drugemu prejemniku, ki ni določen v prevozni 
pogodbi ali tovornem listu; 

5. da se tovor vrne v odpravni kraj. 

(2) Zahteve iz prvega odstavka tega člena in potrdilo o prejemu morajo biti pisni. 

58. člen 
(odgovornost prevoznika) 

(1) Prevoznik odgovarja za škodo, ki nastane zaradi neizvršitve zahtev iz 
prejšnjega člena. 

(2) Odškodnina za škodo iz prejšnjega odstavka tega člena ne sme presegati 
zneska, do katerega lahko po tem zakonu prevoznik omeji svojo odgovornost za 
prevoz tovora. 

59. člen 
(prenehanje pošiljateljeve razpolagalne pravice) 

Pošiljateljeva pravica razpolaganja s tovorom med prevozom preneha z izročitvijo 
tovornega lista drugi osebi. 

60. člen 
(prejemnikova razpolagalna pravica) 

Prejemnik lahko med prevozom razpolaga s tovorom pod enakimi pogoji kot 
pošiljatelj v naslednjih primerih: 

1. če pošiljatelj navede takšno pravico v tovornem listu; 

2. če pošiljatelj izroči prejemniku svoj izvod tovornega lista; 

3. če tovor prispe v namembni kraj. 

61. člen 
(razpolagalna pravica pri prenosnem tovornem listu) 

(1) Če je bil izdan prenosni tovorni list, lahko s tovorom razpolaga le upravičeni 
imetnik prenosnega tovornega lista, pod pogojem, da so izpolnjene vse 
obveznosti, ki izhajajo iz tega lista. 
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(2) Imetnik prenosnega tovornega lista lahko v primeru iz prvega odstavka tega 
člena zahteva od prevoznika: 

1. da ustavi prevoz; 

2. da se mu tovor izroči v kakšnem drugem namembnem kraju; 

3. da se tovor vrne v odpravni kraj. 

(3) Imetnik prenosnega tovornega lista, ki zahteva izročitev tovora v drugem 
namembnem kraju, mora ob prevzemu tovora vrniti prevozniku prenosni tovorni 
list. 

62. člen 
(izvršitev razpolagalne pravice) 

Prevoznik ne sme odkloniti zahteve iz naslova pravice razpolaganja s tovorom 
med prevozom iz 57., 60. in 61. člena tega zakona: 

1. če je zahtevo mogoče izvršiti ob njenem prejemu; 

2. če z izvršitvijo zahteve ne nastane škoda pošiljatelju, prejemniku ali tretji osebi; 

3. če se prevozniku povrnejo škoda in vsi stroški, ki so nastali zaradi izvršitve 
zahteve; 

4. če izvršitev zahteve ni v nasprotju s carinskimi ali drugimi predpisi. 

6. Izročitev tovora 

63. člen 
(kraj izročitve) 

Prevoznik mora tovor izročiti v namembnem kraju ali v kraju, ki ga določi oseba, 
pooblaščena za razpolaganje s tovorom. 

64. člen 
(upravičenec do tovora) 

Prevoznik mora tovor izročiti prejemniku, ki je naveden v tovornem listu, ali 
imetniku prenosnega tovornega lista, ali drugi osebi, določeni v prevozni pogodbi. 
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65. člen 
(prejem tovora) 

(1) Po prispetju tovora v namembni kraj lahko prejemnik zahteva od prevoznika, 
da mu izroči drugi izvod tovornega lista, če je izpolnil svoje obveznosti iz prevozne 
pogodbe. 

(2) Prevoznik mora ugoditi prejemnikovi zahtevi iz prvega odstavka tega člena, če 
ni določeno drugače v pošiljateljevi zahtevi iz naslova njegove pravice 
razpolaganja s tovorom. 

(3) Prejemnik mora potrditi prevozniku prejem tovora iz tovornega lista. 

(4) Prejemnik, ki odkloni prejem tovora, lahko pozneje zahteva njegovo izročitev, 
dokler prevoznik ne dobi drugačnega navodila. 

66. člen 
(obvestilo o prispetju tovora) 

(1) Prevoznik mora brez odlašanja obvestiti prejemnika o prispetju tovora v 
namembni kraj. 

(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka prevoznik pošlje na naslov, ki ga je navedel 
pošiljatelj, in sicer v delovnem času prejemnika oziroma v običajnem času. 

67. člen 
(prejemnikova dolžnost razkladanja tovora) 

(1) Tovor mora razložiti prejemnik, če ni v prevozni pogodbi drugače določeno. 

(2) Pri razkladanju mora prejemnik upoštevati prevoznikova navodila glede 
varnosti oseb in zaščite vozila, tovora ter okolja. 

68. člen 
(razkladanje tovora) 

(1) Razkladališče določi prejemnik, če ni v prevozni pogodbi drugače določeno. 

(2) Za razkladanje tovora se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o času 
dostave vozila na nakladališče (31. člen), nakladalnem času (34. člen) in 
dodatnem nakladalnem času (35. člen). 

(3) Če tovor ni razložen po drugem odstavku tega člena, ga lahko prevoznik 
razloži na stroške in nevarnost prejemnika ter ukrepa v skladu z 72. členom tega 
zakona. 
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69. člen 
(vrnitev prenosnega tovornega lista) 

Imetnik prenosnega tovornega lista mora ob prevzemu tovora vrniti prevozniku 
prenosni tovorni list. 

70. člen 
(ugovor glede škode na tovoru) 

(1) Če prejemnik sprejme tovor brez ugovora, se šteje, da mu je izročen v stanju, 
ki je navedeno v tovornem listu ali v prenosnem tovornem listu, če teh listin ni, pa 
v stanju, v kakršnem je bil prevzet za prevoz. 

(2) Če je škoda vidna, mora prejemnik ugovarjati takoj ob prejemu tovora, če je ni 
bilo mogoče opaziti pa brez odlašanja, vendar najkasneje v 7 dneh od dneva 
izročitve. 

(3) Ugovor iz prejšnjega odstavka je pogoj za uveljavljanje odškodnine. 

(4) Če je škoda nastala zaradi zamude pri izročitvi tovora, mora prejemnik 
ugovarjati v 21 dneh od dneva, ko mu je bil tovor dan na razpolago, da ga prejme, 
drugače izgubi pravico do odškodnine. 

71. člen 
(nezmožnost izročitve tovora) 

Če prejemnik noče sprejeti tovora ali če prejemnika ni mogoče najti, mora 
prevoznik brez odlašanja zahtevati navodilo od pošiljatelja. 

72. člen 
(hramba in prodaja neizročenega tovora) 

(1) Prevoznik, ki ne dobi navodila iz prejšnjega člena ali ne more izročiti tovora, 
lahko v imenu in na stroške ter nevarnost osebe, ki je pooblaščena razpolagati s 
tovorom: 

1. tovor razloži in odda v hrambo javnemu skladišču ali drugi primerni osebi, ali 
ga sam hrani; 

2. tovor takoj proda, če se kvari ali če grozi neposredna nevarnost, da se pokvari, 
ali če stroški hrambe niso v sorazmerju z njegovo vrednostjo. 

(2) Prevoznik mora o izročitvi tovora v hrambo brez odlašanja obvestiti osebo, ki je 
pooblaščena za njegovo razpolaganje. 

(3) če tovor odda v hrambo javnemu skladišču ali drugi osebi, je prevoznik 
odgovoren za njuno izbiro. 
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(4) Prevoznik lahko proda tovor tudi, če ga oseba, ki je pooblaščena razpolagati s 
tovorom, ne prevzame v 30 dneh od dneva, ko je bil izročen v hrambo, ali ne da 
ustreznih navodil. 

(5) Kadar prevoznik ukrepa po prvem odstavku tega člena, se šteje, da je prevoz 
končan. 

73. člen 
(kupnina za prodani tovor) 

(1) Kupnino za tovor, ki je prodan v skladu s prejšnjim členom, mora prevoznik 
položiti pri sodišču v dobro osebe, ki je pooblaščena razpolagati s tovorom, pri 
čemer odbije svoje terjatve v zvezi s prevozom in stroške za hrambo ter prodajo 
tovora. 

(2) O prodaji tovora in položitvi preostalega zneska pri sodišču mora prevoznik 
obvestiti pošiljatelja ali osebo, ki je pooblaščena razpolagati s tovorom. 

7. Odgovornost prevoznika 

74. člen 
(opredelitev odgovornosti) 

Prevoznik odgovarja za popolno ali delno izgubo ali poškodbo tovora, ki ga 
prevzame za prevoz, in sicer od trenutka prevzema do njegove izročitve 
prejemniku, kakor tudi za škodo, ki nastane zaradi zamude pri izročitvi tovora 
prejemniku. 

75. člen 
(objektivna odgovornost prevoznika) 

Prevoznik odgovarja za škodo iz prejšnjega člena, razen če dokaže, da je nastala 
zaradi: 

1. dejanj ali opustitev pošiljatelja, prejemnika prevoza ali tretje osebe, 

2. lastnosti tovora ali 

3. zunanjih vzrokov, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, se jim izogniti ali jih odvrniti 
(višja sila). 
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76. člen 
(oprostitev odgovornosti pri posebnih nevarnostih) 

(1) Prevoznik ne odgovarja, če dokaže, da je izguba oziroma poškodba tovora 
nastala zaradi posebne nevarnosti, ki je povezana z eno ali več spodaj navedenih 
okoliščin: 

1. z uporabo odkritih in nepokritih vozil, če je bila uporaba takšnih vozil izrecno 
dogovorjena in navedena v tovornem listu; 

2. s tem, da tovor ni pakiran ali je pomanjkljivo pakiran in je zaradi teh 
pomanjkljivosti po svoji naravi izpostavljen izgubi ali poškodbi; 

3. z ravnanjem, naložitvijo, zložitvijo in razložitvijo tovora s strani pošiljatelja 
oziroma prejemnika ali oseb, ki so pri tem delale po nalogu pošiljatelja ali 
prejemnika; 

4. z naravo tovora, ki je po svojih lastnostih izpostavljen popolni ali delni izgubi ali 
poškodbi, zlasti zaradi razbitja, rjavenja, gnitja, sušenja, puščanja, normalnega 
razsipa ali delovanja mrčesa; 

5. s tem, da tovorki sploh niso ali so nepopolno označeni. 

(2) Prevoznik ne odgovarja za škodo, ki nastane z izgubo ali poškodbo žive živali, 
predane za prevoz, če dokaže, da je ukrenil vse, kar je bil glede na okoliščine 
dolžan ukreniti, kakor tudi d? je ravnal po posebnih navodilih, če so mu bila dana. 

(3) Če prevoznik ugotovi, da je glede na okoliščine primera izguba ali poškodba 
utegnila nastati zaradi ene ali več posebnih nevarnosti iz prvega odstavka tega 
člena, velja domneva, da je škoda nastala zaradi takšne nevarnosti. 

(4) Upravičenec lahko dokazuje, da škoda ni ali deloma ni nastala v zvezi s katero 
od nevarnosti iz prvega ali drugega odstavka tega člena. 

77. člen 
(omejitve oprostitev odgovornosti pri posebnih nevarnostih) 

Prevoznik se ne more razbremeniti odgovornosti za škodo s sklicevanjem na 
prejšnji člen tega zakona: 

1. če pride pri prevozu z odkritim ali nepokritim vozilom do izgube vse pošiljke ali 
do nenavadno velike izgube tovora; 

2. če je prevoz tovora izvršen z vozilom, ki ima potrebno opremo za varstvo 
tovora pred toploto, mrazom, razlikami v temperaturi ali vlažnostjo zraka, pa ne 
dokaže, daje ukrenil vse, kar je bil glede na okoliščine dolžan ukreniti v zvezi z 
izbiro, vzdrževanjem in uporabo takšne opreme, kakor tudi, da je ravnal po 
posebnih navodilih, če so mu bila dana. 
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78. člen 
(odgovornost za izpolnitvene pomočnike) 

(1) Prevoznik odgovarja za škodo, ki jo povzročijo izpolnitveni pomočniki. 

(2) Prvi odstavek tega člena se nanaša tudi na druge prevoznike, s katerimi si je 
prevoznik pomagal pri prevozu tovora, kot tudi na osebe, ki so po nalogu drugih 
prevoznikov delale pri prevozu. 

79. člen 
(domneva, da je tovor izgubljen) 

(1) Šteje se, da je tovor izgubljen, če ga prevoznik ne izroči prejemniku v 30 dneh 
od dneva, ko ga je po pogodbi dolžan izročiti. 

(2) Če je prevoznik pred pretekom roka iz prejšnjega odstavka izjavil, da je tovor 
izgubljen, se od dneva, ko je izjava dana, dalje šteje, da je tovor izgubljen. 

80. člen 
(odgovornosti pri prevozu nevarnega tovora) 

Prevoznik ne odgovarja za škodo, ki nastane pri prevozu nevarnega tovora, če pri 
njegovem prevzemu za prevoz ni vedel in tudi ni mogel vedeti, da gre za nevaren 
tovor. 

81. člen 
(odškodnina za izgubo in poškodbo tovora) 

(1) Odškodnina za izgubo in poškodbo tovora se določi po določeni oziroma tržni 
ceni, ki jo ima tovor v času in kraju prevzema za prevoz. 

(2) Odškodnina za poškodbo tovora ne sme presegati: 

1. zneska, ki bi ga moral prevoznik plačati v primeru popolne izgube tovora - če je 
poškodovan celoten tovor; 

2. zneska, ki bi ga moral prevoznik plačati v primeru izgube dela tovora - če je 
poškodovan samo del tovora. 

82. člen 
(omejitev višine odškodnine) 

(1) Prevoznik za izgubo ali poškodbo tovora ni dolžan plačati več kot 8,33 SDR za 
kilogram kosmate teže izgubljenega ali poškodovanega tovora. 
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(2) Poleg zneska iz prejšnjega odstavka mora prevoznik povrniti pošiljatelju 
plačano voznino in druge, pri prevozu tovora nastale stroške v polnem znesku, če 
gre za izgubo tovora, v sorazmernem znesku pa, če gre za poškodbo tovora. 

(3) Za škodo, ki nastane zaradi zamude pri izročitvi tovora, prevoznik odgovarja 
do zneska dvojne voznine. 

(4) Zahtevo iz drugega in prejšnjega odstavka tega člena mora upravičenec 
postaviti najpozneje v 21 dneh od dneva izročitve ali izgube tovora, sicer izgubi 
pravico do odškodnine. 

(5) Prevoznik izgubi pravico do omejitve višine odškodnine iz prvega in tretjega 
odstavka tega člena, če upravičenec dokaže, da je prevoznik škodo povzročil 
namenoma ali zaradi hude malomarnosti. 

(6) S pogodbo o prevozu tovora se stranki lahko dogovorita za višji znesek 
odškodnine. 

8. Voznina 

83. člen 
(določitev voznine) 

Voznina se določi s prevozno pogodbo ali na drug običajen način. 

84. člen 
(plačilo voznine) 

(1) Voznina se plača samo za tovor, ki je bil prepeljan in v namembnem kraju dan 
na razpolago prejemniku ali drugi pooblaščeni osebi. 

(2) Če je bil tovor prepeljan le del poti, ima prevoznik pravico do sorazmerne 
voznine za prevoženo pot, če pa je za to odgovoren uporabnik prevoza, ima 
pravico do celotne voznine. 

85. člen 
(oddaja v hrambo in prodaja tovora) 

(1) Če prejemnik ne izpolni svojih obveznosti v zvezi s prevozom, mu prevoznik ni 
dolžan izročiti tovora, če mu prejemnik na njegovo zahtevo in brez odlašanja ne 
da ustrezne varščine. 

(2) V primeru prejšnjega odstavka lahko prevoznik izroči tovor v hrambo javnemu 
skladišču ali drugi primerni osebi ali jo sam hrani. 

(3) Prevoznik mora o oddaji tovora v hrambo brez odlašanja obvestiti prejemnika 
in pošiljatelja. 
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(4) Če odda tovor v hrambo javnemu skladišču ali drugi primerni osebi, prevoznik 
odgovarja za njuno izbiro. 

(5) Prevoznik sme prodati tovor, če obveznosti iz prvega odstavka tega člena niso 
izpolnjene v 15 dneh od dneva obvestila o oddaji v hrambo, oziroma takoj, če se 
tovor kvari ali je neposredna nevarnost, da se pokvari, ali če stroški hrambe niso 
sorazmerni z njegovo vrednostjo. 

(6) Za prodajo tovora se uporabljata 72. in 73. člen tega zakona. 

86. člen 
(prevoznikova zastavna pravica) 

(1) Za zavarovanje svojih terjatev iz pogodbe o prevozu tovora ima 
prevoznik na tovoru, ki ga je prevzel za prevoz, zastavno pravico. 

(2) Pravico iz prejšnjega odstavka ima prevoznik tudi za zapadle terjatve iz 
predhodnih pogodb o prevozu tovora, v kolikor gre za istega zavezanca za 
plačilo voznine in istega pošiljatelja. 

V. PREVOZ PRI KATEREM SODELUJE VEČ PREVOZNIKOV 

1. Zaporedni prevoz 

87. člen 
(vsebina pogodbe) 

Pogodba o zaporednem cestnem prevozu je pogodba o prevozu potnikov, prtljage 
ali tovora, s katero prevzame prevoznik (prvi prevoznik) obveznost, da bo opravil 
prevoz ob sodelovanju več prevoznikov (zaporedni prevozniki), potnik oziroma 
naročnik prevoza ali pošiljatelj pa v to privoli. 

88. člen 
(pogodba med zaporednimi prevozniki) 

(1) Razmerja med zaporednimi prevozniki se uredijo s pogodbo. 

(2) Če v pogodbi ni drugače določeno, se za razmerja med zaporednimi 
prevozniki uporablja ta zakon. 
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89. člen 
(odgovornost za škodo) 

(1) Za škodo, ki nastane zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika, kakor 
tudi za škodo, povzročeno z zamudo, odgovarjata solidarno prvi prevoznik in tisti 
zaporedni prevoznik, na čigar delu poti je škoda nastala. 

(2) Prvi prevoznik lahko s pogodbo izključi svojo odgovornost za škodo iz 
prejšnjega odstavka, ki nastane na delu poti, na katerem opravljajo prevoz 
zaporedni prevozniki. 

90. člen 
(odgovornost za poškodbo, primanjkljaj ali izgubo prtljage 

in tovora ali za zamudo) 

(1) Za poškodbo, primanjkljaj ali izgubo prtljage ali tovora ali za zamudo pri 
prevozu prtljage ali tovora, je poleg prevoznika, na čigar delu poti je škoda 
nastala, pošiljatelju solidarno odgovoren tudi prvi prevoznik, prejemniku pa tudi 
zadnji prevoznik. 

(2) Če ni mogoče ugotoviti, na čigavem delu poti je prišlo do poškodbe, 
primanjkljaja ali izgube prtljage ali tovora oziroma do zamude, odgovarjajo za 
nastalo škodo solidarno vsi prevozniki. 

(3) Prevoznik, na čigar delu poti ni nastala škoda pa povrne škodo uporabniku 
prevoza, ima regresno pravico proti drugim prevoznikom, ki so nerazdelno 
odgovorni. 

2. Multimodalni prevoz tovora 

91. člen 
(multimodalni prevoz) 

(1) S pogodbo o multimodalnem prevozu tovora se lahko podjemnica ali 
podjemnik (v nadaljnjem besedilu: podjemnik) multimodalnega prevoza zaveže, 
da bo opravil prevoz tovora z različnimi prevoznimi sredstvi v različnih vrstah 
prometa, pri čemer je del prevoza opravljen po cesti, naročnik prevoza oziroma 
pošiljatelj pa se zaveže, da bo za celoten prevoz plačal voznino. 

(2) Podjemnik multimodalnega prevoza odgovarja za poškodbo, primanjkljaj ali 
izgubo tovora ali za zamudo pri izročitvi tovora, razen če dokaže, da je ravnal kot 
skrben podjemnik oziroma prevoznik. 

(3) Za omejitev višine odškodnine podjemnika multimodalnega prevoza se 
smiselno uporabljajo določbe 82. člena tega zakona. 
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VI. REKLAMACIJE 

92. člen 

(1) Terjatve iz prevozne pogodbe lahko upravičenec uveljavlja s pisno reklamacijo, 
ki jo vloži pri prevozniku, ali s tožbo, ki jo vloži pri sodišču, če prevoznik v 60 dneh 
od dneva vročitve reklamacije ne izplača zahtevane odškodnine. 

(2) Na zahtevo upravičenca plača prevoznik zamudne obresti od dneva vročitve 
reklamacije. 

(3) Od terjatev prevoznika tečejo obresti od dneva vročitve zahteve tistemu, ki 
odgovarja prevozniku. 

VII. ZASTARANJE TERJATEV 

93. člen 
(zastaralni roki in tek zastaranja pri prevozu tovora in prtljage) 

(1) Terjatve iz pogodbe o prevozu tovora oziroma prtljage zastarajo v enem letu. 

(2) Zastaranje terjatev iz prvega odstavka tega člena začne teči: 

1. za terjatve zaradi poškodbe tovora oziroma prtljage in terjatve zaradi zamude 
pri prevozu tovora - od dneva, ko je prevoznik izročil tovor; 

2. za terjatve zaradi izgube tovora oziroma prtljage - od dneva, ko se po tem 
zakonu šteje, da je tovor izgubljen. 

94. člen 
(zastaralni roki in tek zastaranja pri osebnih škodah) 

(1) Terjatve zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika zastarajo v dveh 
letih. 

(2) Zastaranje terjatev zaradi okvare zdravja ali poškodbe potnika začne teči od 
dneva, ko je bilo potovanje končano, terjatve zaradi smrti potnika pa od dneva 
smrti. 

95. člen 
(zadržanje zastaranja) 

(1) Zastaranje se pretrga, ko je prevozniku vročena pisna reklamacija. Znova 
začne teči od dne, ko je bil upravičencu vročen pisni odgovor na reklamacijo in so 
mu bile vrnjene listine, priložene reklamaciji. 
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(2) Poznejše reklamacije v isti zadevi ne zadržijo zastaranja. 

(3) Zastaranje ne more v nobenem primeru nastopiti, preden ne preteče 30 dni od 
prejema odgovora na reklamacijo. 

VIII. SPREMLJANJE TRGA PREVOZNIH STORITEV 

96. člen 
(obveznost posredovanja podatkov) 

(1) Zaradi spremljanja trga prevoznih storitev lahko ministrstvo, pristojno za 
promet od prevozniških podjetij, špediterjev in drugih subjektov, ki 
opravljajo prevoze potnikov ali tovora zahteva, da mu sporočijo vse podatke 
povezane z vozninami oziroma prevozninami. 

(2) Podatki pridobljeni v skladu s prejšnjim odstavkom se obravnavajo kot 
poslovna skrivnost. Ministrstvo, pristojno za promet lahko te podatke, na 
njihovo obrazloženo zahtevo, posreduje drugim ministrstvom in organom 
Evropske Skupnosti. 

(3) Za izvajanje tega zakona državni organi Republike Slovenije sodelujejo z 
drugimi državami članicami Evropske Skupnosti in organi Evropske 
Skupnosti. 

IX. KAZENSKE DOLOČBE 

97.člen 

(1) Z globo od 300.000 SIT do 5.000.000 SIT se za prekršek kaznuje pravna 
oseba ali samostojna podjetnica ali samostojni podjetnik (v nadaljnjem besedilu: 
samostojni podjetnik), ki ravna v nasprotju z zahtevo ministrstva, pristojnega za 
promet, iz prvega odstavka prejšnjega člena. 

(2) Z globo od 100.000 SIT do 500.000 SIT se za prekršek iz prejšnjega odstavka 
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika 
posameznika. 
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X. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

98. člen 
(razmerja pred uveljavitvijo tega zakona) 

(1) Z uveljavitvijo tega zakona se prenehajo uporabljati Zakon o prevoznih 
pogodbah v cestnem prometu (Uradni list SFRJ, št. 2-18/1974) in Odlok o 
denarnih zneskih, do katerih je omejena odgovornost prevoznika v cestnem 
prometu (Uradni list SFRJ, št. 48-640/1988). 

(2) Za razmerja, nastala pred uveljavitvijo tega zakona, se uporabljajo predpisi, ki 
so veljali v času nastanka teh razmerij. 

99. člen 
(uporaba predpisov o prekrških) 

Globe, določene s tem zakonom, se do začetka uporabe zakona o prekrških 
(Uradni list RS št. 7/2003) v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni v 
mejah, ki so za globo določene v 97. členu tega zakona, razen za odgovorno 
osebo samostojnega podjetnika posameznika. 

100. člen 
(uveljavitev tega zakona) 

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

Državni zbor Republike Slovenije je na 30. seji, dne 30.10.2003, opravil drugo 
obravnavo predloga zakona prevoznih pogodbah v cestnem prometu (ZPPCP-1) 
EPA 922-III in sprejel amandmaje k 3., 15., 22., 23., 38., 86. in 96. členu 
dopolnjenega predloga zakona, ki so vključeni v predloženo besedilo predloga 
zakona za tretjo obravnavo. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 UPRAVNIH TAKSAH (ZUT-D) 

- prva obravnava - EPA 1017 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
\ 

EVA: 2002-1611-0114 
Številka: 423-09/2002-3 
Ljubljana, 16.10.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 43. redni seji dne 16.10.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O UPRAVNIH TAKSAH, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 114. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 

njeni predstavniki na sejah Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

dr. Dušan Mramor, minister za finance, 
- Milojka Kolar, državna sekretarka v Ministrstvu za finance, 
- Marija Ferlež, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

finance, 
- Tatjana Mlekuž, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 

Ministrstvu za finance, 
Mateja Vraničar, svetovalka Vlade Republike Slovenije za 
finance, 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE zbora Republike Slovenije Vlada Republike Slovenije pošilja 
dopolnitev uvodne obrazložitve - Prikaz ureditve v drugih pravnih 

EVA: 2002-1611-0114 sistemih. 
Številka: 423-09/2002-3 
Ljubljana, 04.11.2003 

V zvezi z dopisom Državnega zbora št. 436-02/89-4/27 z dne Mirko Bandelj, l.r. 
20.10.2003 in na podlagi 115. člena poslovnika Državnega GENERALNI SEKRETAR 
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DOPOLNITEV UVODNE OBRAZLOŽITVE - 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O UPRAVNIH TAKSAH - PRVA OBRAVNAVA 

(EVA 2002-1611-0114) 

4. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih 

Področje plačevanja stroškov za izdajo vizumov je v evropski 
zakonodaji urejeno s sklepi Sveta ES, ki so zavezujoči za vse 
države članice, zato posebnih razlik med njimi na tem področju ni. 

Področje plačevanja stroškov dela carinskih organov bo po vstopu 
Slovenije v EU urejeno z zavezujočimi evropskimi predpisi - uredbo 
Sveta 1150/200 o izvedbi odločbe 94/728/ES, Euratom o sistemu 
lastnih sredstev Skupnosti. V skladu s to uredbo bo Slovenija, 
enako kot ostale države članice, za pokrivanje stroškov izvajanja 
carinskih predpisov zadržala 25% pobranih uvoznih dajatev, hkrati 
pa bodo carinski organi lahko, kjer to dopušča materialni evropski 
predpis (Evropski carinski zakonik) zaračunavali konkretne 
stroške posameznih upravnih postopkov (na primer carinjenje 
izven uradnih prostorov carinskega organa ali v času, izven 
uradnih ur carinskega organa). 

Upoštevajoč navedeno, tudi v posameznih državah članicah velja 
splošno načelo plačevanja stroškov "uvoznih upravnih 
postopkov" preko zadržanja 25 % pobranih carinskih dajatev, 
hkrati pa države članice same določajo konkretne stroške za 
posamezne postopke pred carinskimi organi, kot jih dopušča 
carinski zakonik Skupnosti. 

Kot je razvidno tudi iz nadaljevanja, večina držav pozna posebne 
zakone, s katerimi splošno določa upravne takse za povračilo 
stroškov dela upravnih organov, za posamezne izvedbene 
podrobnosti pa dopuščajo, da se uredijo tudi z materialnimi predpisi 
ali podzakonskimi akti. 

Nemčija 

Pravna podlaga za zaračunavanje stroškov upravnih dejanj je 
zakon o upravnih stroških, ki ga dopolnjuje Uredba o stroških 
carinjenja. Zakon o upravnih stroških vsebuje določbe, vezane 
na osnovna načela za odmero taks, osnovna načela glede vrste 
taks, dolžnika za plačilo stroškov in upnika. Uredba o stroških 
carinjenja med drugim določa katefe stroške je potrebno 
upoštevati, katera so tista dejanja carinske uprave, za katere se 
lahko zaračunavajo stroški, kdaj ti stroški nastanejo in zapadejo 
v plačilo. 

Pri stroških carinjenja gre za denarno povračilo za posebna 
upravna dejanja (kot npr. opravljanje pisnih del, hramba blaga, 
odprema blaga zunaj rednega delovnega časa, določene 
preiskave blaga, itd...), ki se zaračunavajo posebej ob plačilu 
ostalih dajatev (davki, carine, itd..). 

Avstrija 

V razdelku F avstrijskega carinskega zakona je določeno 
plačevanje stroškov, med drugim ureja tudi plačevanje upravnih 
dajatev. Določa, da se npr. za skladiščenje blaga v skladišču tipa 
F (carinsko skladišče, ki ga upravlja carinski organ) plačajo 
upravne dajatve. Podrobnosti v zvezi s tem določi minister za 
finance. Tudi v tem primeru nacionalni predpis ne določa 
plačevanja upravnih taks za splošna carinska upravna dejanja v 
smislu slovenskega zakona o upravnih taksah, ampak določa 
konkretne stroške za posamezna dejanja ali storitve carinskega 
organa. 

Švedska 

Švedska določa upravne takse na področju carinskih zadev (v 
obsegu, ki je dopusten ob upoštevanju evropskih predpisov) v 
nacionalnem carinskem zakonu. Vendar gre v tem primeru le za 
okvirne določbe o tem, ali vlada oziroma drug pristojen organ 
lahko za določene postopke prepiše obveznost plačila upravnih 
taks. Zneske upravnih taks določa zakon o upravnih taksah enotno 
za različna upravna dejanja in spise. 

Estonija 

V skladu z zakonom o državnih taksah se s strani upravnih 
organov, ki vključujejo tudi carino, takse pobirajo za izdajo uradnih 
listin ali opravljanje ostalih upravnih dejanj. Višina teh državnih 
taks je določena v vladni resoluciji in trenutno imajo kar veliko 
število teh taks. Takse npr pobirajo za izdajo dovoljenja za 
ustanovitev carinskega skladišča, uporabo postopkov z 
ekonomskim učinkom, pri varstvu pravic intelektualne lastnine, 
izdaji zavezujoče informacije, za nekatere analize, ki se opravljajo 
v carinskih laboratorijih. Pomembno je dejstvo, da vse te državne 
takse gredo v državni proračun. Obstoječi sistem pa bodo seveda 
morali spremeniti, saj se lahko v skladu z zakonodajo Skupnosti, 
takse-stroški lahko pobirajo v zelo omejenem številu primerov. 
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PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 

O UPRAVNIH TAKSAH 

o I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Zakon o upravnih taksah je bil sprejet februarja 2000 in ureja 
področje plačevanja upravnih taks pri upravnih organih in nosilcih 
javnih pooblastil v upravnih in drugih javnopravnih zadevah. Med 
drugim zakon ureja tudi plačevanje upravnih taks na področju 
izvajanja carinskega sistema -1, im. carinske takse. 

V Rednem poročilu Evropske komisije o napredku Slovenije za 
leto 2002, je Evropska komisija ugotovila, vse v povezavi z sklepom 
Sveta 88/376/EEC o sistemu lastnih virov Skupnosti z dne 24. 
junija 1988 (ki je bil nadomeščen s sklepom Sklep Sveta 597/00 
(ES, EURATOM) z dne 29.septembra 2000), da so upravne takse, 
ki se zaračunavajo v Sloveniji pri izdaji določenih dokumentov v 
postopkih pred carinskimi organi v nasprotju z acquis 
communautaire. Dogovorjeno je bilo, da se neskladje odpravi 
najpozneje do članstva. 

Evropski predpisi na področju upravnih taks posegajo tudi na 
takse za izdajanje vizumov. V zvezi s tem je Svet ES v letu 2001 
in 2003 sprejel dva sklepa, ki postaneta zavezujoča za vse države 
članice z dnem, navedenim v vsakem sklepu, države članice pa 
lahko uveljavijo oba sklepa tudi prej, kar se je v praksi, vsaj glede 
nekaterih držav članic, že zgodilo. Za Slovenijo predlagamo, da 
oba sklepa, to sta Sklep Sveta št. 44 z dne 20.12.2001 o 
spremembah VII. dela priloge 12 k Skupnim konzularnim navodilom 
in Priloge 14a k Skupnemu priročniku in Sklep Sveta št. 454 z dne 
13.06.2003 o spremembah priloge 12 k Skupnim konzularnim 
navodilom in priloge 14a k Skupnemu priročniku o taksah za 
vizume, začneta veljati z začetkom veljavnosti tega zakona. 

Zakon o upravnih taksah je tesno povezan z zakonom o splošnem 
upravnem postopku in zakoni, ki materialno urejajo področja dela 
posameznih upravnih organov. Glede na lani sprejete spremembe 
zakona o splošnem upravnem postopku in predvidene 
spremembe, ki so že pripravljene za zakonodajni postopek, 
predlog tega zakona vključuje nekatere terminološke in 
redakcijske uskladitve med predpisi. Spremembe v taksni tarifi 
sledijo spremembam v materialni zakonodaji. 

2. Cilji in načela zakona 

Predlog zakona ne posega v veljavna načela zakona o upravnih 
taksah. Prav z namenom, da se spoštuje načelo, v skladu s 
katerim se stroški upravnega organa za izdajo upravnega 
dokumenta ali izvršitev upravnega dejanja, plačajo le enkrat in 
upoštevaje pravno naravo predpisov Evropske skupnosti, ki 
urejajo plačevanje administrativnih stroškov za delo carinskih 
organov, se s predlogom zakona uvajajo rešitve, ki preprečujejo 
dvakratno zaračunavanje istih stroškov. 

Pri pripravi rešitev, ki posegajo na področje konzularnih taks je 
predlagatelj izhajal iz pravil, ki jih kot obvezujoče za vse države 
članice EU določata sklep Sveta št. 454 z dne 12. junija 2003 
oziroma sklep Sveta št. 45 z dne 20. 12. 2001. 

Tudi pri pripravi rešitev, ki pomenijo uskladitev z zakonom o 
splošnem upravnem postopku je predlagatelj izhajal iz načela 
administrativne poenostavitve obračunavanja upravnih taks in 
prilagoditve zaračunavanja taks postopkom, ki so se na novo 
uveljavili v praksi. Spremembe v taksni tarifi sledijo spremembam 
v materialni zakonodaji, predvsem v zakonodaji s področja urejanja 
prostora in graditve objektov. 

3. Poglavitne rešitve zakona 

S predlagano dopolnitvijo 3. člena in črtanjem carinskih taks iz 
Takse tarife se določa razmerje med tem zakonom in predpisi 
Evropske unije. V skladu s predlagano dopolnitvijo 3. člena se ta 
zakon ne uporablja, če je plačevanje administrativnih stroškov 
urejeno drugače z evropskim predpisom ali če evropski predpis 
predvideva za stranko brezplačno izvršitev upravnega dejanja 
ali izdaje upravnega dokumenta. 

S predlagano spremembo 5. točke 23. člena in tarifne številke 12 
predlagatelj želi omogočiti strankam v slabih premoženjskih 
razmerah, da uveljavljajo oprostitev plačila upravne takse tudi za 
izdajo osebne izkaznice ali potnega lista. Hkrati se glede 
ugotavljanja slabih premoženjskih razmer položaj tujcev, ob pogoju 
vzajemnosti, izenačuje s položajem slovenskih državljanov, ki 
uveljavljajo enako ugodnost. 

S predlagano dopolnitvijo 23. člena (nova 6. točka) in spremembo 
tarifne številke 4 pa predlagatelj želi poenostaviti način 
obračunavanja upravnih taks za izdajo potrdil iz uradnih evidenc. 
Te poenostavitve veljajo kadar upravni organ v zvezi z zahtevo 
stranke - taksnega zavezanca, pridobiva podatke iz uradnih 
evidenc drugih upravnih organov v skladu s postopkom iz 139. 
člena zakona o splošnem upravnem postopku. 

S spremembami tarifne številke 13 in 78 predlagatelj v celoti 
upošteva evropska pravila glede določanja upravnih taks za 
stroške postopka v zvezi z izdajo vizuma. 

Druge spremembe pomenijo terminološko in redakcijsko 
uskladitev z zakonom o splošnem upravnem postopku in drugo 
materialno zakonodajo, predvsem s področja urejanja prostora 
in graditve objektov. 

Predlagatelj predvideva, da bi tisti del zakona, ki se ne nanaša na 
uskladitev z evropskim pravom, začel veljati po poteku običajnega 
petnajstdnevnega roka, določbe, ki se nanašajo na uskladitev z 
evropsko zakonodajo pa s 1. majem 2004. 

4. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih 

Področje plačevanja stroškov za izdajo vizumov je v evropski 
zakonodaji urejeno s sklepi Sveta ES, ki so zavezujoči za vse 
države članice, zato posebnih razlik med njimi na tem področju ni. 

Področje plačevanja stroškov dela carinskih organov bo po vstopu 
Slovenije v EU urejeno z zavezujočimi evropskimi predpisi - uredbo 
Sveta 1150/200 o izvedbi odločbe 94/728/ES, Euratom o sistemu 
lastnih sredstev Skupnosti. V skladu s to uredbo bo Slovenija, 
enako kot ostale države članice, za pokrivanje stroškov izvajanja 
carinskih predpisov zadržala 25% pobranih uvoznih dajatev, hkrati 
pa bodo carinski organi lahko, kjer to dopušča materialni evropski 
predpis (Evropski carinski zakonik) zaračunavali konkretne 
stroške posameznih upravnih postopkov (na primer carinjenje 
izven uradnih prostorov carinskega organa ali v času, izven 
uradnih ur carinskega organa). 

Upoštevajoč navedeno, tudi v posameznih državah članicah velja 
splošno načelo plačevanja stroškov "uvoznih upravnih 
postopkov" preko zadržanja 25 % pobranih carinskih dajatev, 
hkrati pa države članice same določajo konkretne stroške za 
posamezne postopke pred carinskimi organi, kot jih dopušča 
carinski zakonik Skupnosti. 

Kot je razvidno tudi iz nadaljevanja, večina držav pozna posebne 
zakone, s katerimi splošno določa upravne takse za povračilo 
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stroškov dela upravnih organov, za posamezne izvedbene 
podrobnosti pa dopuščajo, da se uredijo tudi z materialnimi predpisi 
ali podzakonskimi akti. 

Nemčija 

Pravna podlaga za zaračunavanje stroškov upravnih dejanj je 
zakon o upravnih stroških, ki ga dopolnjuje Uredba o stroških 
carinjenja. Zakon o upravnih stroških vsebuje določbe, vezane 
na osnovna načela za odmero taks, osnovna načela glede vrste 
taks, dolžnika za plačilo stroškov in upnika. Uredba o stroških 
carinjenja med drugim določa katere stroške je potrebno 
upoštevati, katera so tista dejanja carinske uprave, za katere se 
lahko zaračunavajo stroški, kdaj ti stroški nastanejo in zapadejo 
v plačilo. 

Pri stroških carinjenja gre za denarno povračilo za posebna 
upravna dejanja (kot npr. opravljanje pisnih del, hramba blaga, 
odprema blaga zunaj rednega delovnega časa, določene 
preiskave blaga, itd...), ki se zaračunavajo posebej ob plačilu 
ostalih dajatev (davki, carine, itd..). 

Avstrija 

V razdelku F avstrijskega carinskega zakona je določeno 
plačevanje stroškov, med drugim ureja tudi plačevanje upravnih 
dajatev. Določa, da se npr. za skladiščenje blaga v skladišču tipa 
F (carinsko skladišče, ki ga upravlja carinski organ) plačajo 
upravne dajatve. Podrobnosti v zvezi s tem določi minister za 
finance. Tudi v tem primeru nacionalni predpis ne določa 
plačevanja upravnih taks za splošna carinska upravna dejanja v 
smislu slovenskega zakona o upravnih taksah, ampak določa 
konkretne stroške za posamezna dejanja ali storitve carinskega 
organa. 

Švedska 

Švedska določa upravne takse na področju carinskih zadev (v 
obsegu, ki je dopusten ob upoštevanju evropskih predpisov) v 
nacionalnem carinskem zakonu. Vendar gre v tem primeru le za 
okvirne določbe o tem, ali vlada oziroma drug pristojen organ 
lahko za določene postopke prepiše obveznost plačila upravnih 
taks. Zneske upravnih taks določa zakon o upravnih taksah enotno 
za različna upravna dejanja in spise. 

Estonija 

V skladu z zakonom o državnih taksah se s strani upravnih 
organov, ki vključujejo tudi carino, takse pobirajo za izdajo uradnih 
listin ali opravljanje ostalih upravnih dejanj. Višina teh državnih 
taks je določena v vladni resoluciji in trenutno imajo kar veliko 
število teh taks. Takse npr pobirajo za izdajo dovoljenja za 
ustanovitev carinskega skladišča, uporabo postopkov z 
ekonomskim učinkom, pri varstvu pravic intelektualne lastnine, 
izdaji zavezujoče informacije, za nekatere analize, ki se opravljajo 
v carinskih laboratorijih. Pomembno je dejstvo, da vse te državne 
takse gredo v državni proračun. Obstoječi sistem pa bodo seveda 
morali spremeniti, saj se lahko v skladu z zakonodajo Skupnosti, 
takse-stroški lahko pobirajo v zelo omejenem številu primerov. 

5. Ocena finančnih posledic za državni proračun 

Iz naslova carinskih taks je v proračunu za leto 2003 predvidenih 
1,8 mlrd SIT prihodkov. S predlagano spremembo zakona se ti 
prihodki v letu 2003 ne bodo spremenili. 

V proračunu za leto 2004 je že upoštevana posledica vstopa 
Slovenije v Evropsko unijo, zato so predvideni prihodki iz naslova 
carinskih taks le za obdobje do 1. maja 2004 in sicer v višini 900 
mio SIT, hkrati pa bo od 1. maja 2004 dalje izpad prihodkov od 
carinskih taks nadomeščen s prihodki iz naslova zadržanja 25 % 
pobranih uvoznih dajatev za kritje administrativnih stroškov 
carinske službe. 

S predlagano spremembo na področju zaračunavanja gradbenih 
upravnih taks se bodo prihodki v državni proračun iz tega naslova 
povišali za cca 250 do 350 mio SIT letno. 

S predlaganimi spremembami na področju konzularnih taks se 
bodo prihodki v državni proračun v letu 2004 povišali za cca 240 
mio SIT, v naslednjih letih pa, ob predpostavki nadaljnjega 
poviševanja števila obravnavanih prošenj za izdajo vizumov v 
višini cca 10 % (in ob upoštevanju sedanjega tečaja tolarja do 
EUR) še za nadaljnjih 100 do 150 mio SIT. 

6. Druge posledice zakona 

Stroški poslovanja taksnih zavezancev, ki bodo uvažala in izvažala 
blago oziroma izvajala carinske postopke z ekonomskim učinkom 
se bodo glede na ukinitev carinskih taks, znižali. 

Stroški za pridobitev potrdil iz uradnih evidenc se bodo zaradi 
spremembe v tarifni številki 4 Taksne tarife, nekoliko zvišali (na 
255 SIT za potrdilo) za tiste taksne zavezance, ki bodo zahtevali 
izdajo potrdila iz uradnih evidenc upravnega organa, pa bo ta 
upravni organ vse podatke za izdajo potrdila imel sam. V vseh 
ostalih primerih, ko bo taksni zavezanec zahteval izvršitev 
upravnega dejanja ali izdajo upravnega dokumenta, pa bo upravni 
organ, na katerega je zahteva naslovljena, moral pridobiti ustrezna 
potrdila iz uradnih evidenc drugih organov, pa se bodo stroški 
znižali. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00, 44/00, 81/00 
in 42/02) se v 3. členu za tretjim odstavkom doda nov četrti 
odstavek, ki se glasi: 

»Upravne takse po tem zakonu se ne zaračunavajo za upravna 
dejanja in dokumente, za katere je s predpisi Evropske skupnosti 
določen poseben način plačevanja stroškov dela organov ali za 
katere je s predpisi Evropske skupnosti določeno, da se opravijo 
oziroma izdajo brezplačno.« 

2. člen 

4. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»Taksni zavezanec je tisti, ki s svojo vlogo uvede upravni postopek 
oziroma na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo 
dokumenti, predvideni v taksni tarifi. 

Če je za isto takso več taksnih zavezancev, je njihova obveznost 
nerazdelna. 

Če se na zahtevo taksnega zavezanca, ki vsebuje več 
zahtevkov, izda dokument, ki se nanaša na več zadev in za 
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katerega je treba plačati takso, se plača taksa tolikokrat, kolikor 
je v vlogi zahtevkov.« 

3. člen 

V 23. členu se v 5. točki besedilo »po tarifnih številkah 11,12,14. 
in 19« nadomesti z besedilom »po tarifni številki 11, po točki 1.f, 
1 .g, 2.d., 2.e., 3.c. in 3.d tarifne številke 12, po tarifnih številkah 14 
in 19«. 

Na koncu se pika nadomesti z vejico in doda nova 6. točka, ki 
se glasi: 

»6. taksni zavezanci - za potrdila oziroma podatke iz uradnih 
evidenc, ki jih organ v okviru upravnega postopka v skladu s 
139. členom zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni 
list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) sam pridobi od drugega 
organa.« 

4. člen 

V tarifni številki 1 Taksne tarife se v drugem odstavku opombe za 
besedo »potrdila« črta besedilo »iz uradnih evidenc«. 

5. člen 

V tarifni številki 4 se: 
- v prvem odstavku številka »10« nadomesti s številko »15«, 
- črta drugi odstavek opomb. 

6. člen 

V tarifni številki 12 se črta tretji odstavek opomb. 

7. člen 

V tarifni številki 13 se v točki 2. besedilo prve alinee spremeni, 
tako da se glasi: 
» - na mejnem prehodu: 
a) za vizum za enkratni vstop (vizum C) 485 točk 
b) za tranzitni vizum za enkratno potovanje 

(vizum B) 485 točk 
c) za skupinski vizum (vizum B in C): 

za vizum 485 točk 
in za vsako osebo 14 točk« 

V tretjem odstavku opomb se za besedama »Odločbe iz« dodajo 
besede »druge alinee«. 

8. člen 

b. za promet z nepremičninami 125 točk 
c. za določitev gradbene parcele k obstoječim 

objektom 125 točk 

Za kopijo kartografskega dela 
prostorskega akta za vsak list A4 formata 20 točk« 

11. člen 

Naslov VIII. poglavja Taksne tarife se spremeni, tako da se glasi: 
»VIII. Takse s področja trošarin«. 

12. člen 

Črtajo se tarifne številke 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 in 50.a. 

13. člen 

Tarifna številka 78 se spremeni tako, da se glasi: 

»A. Taksa za dovoljenje za prvo prebivanje 81 EUR 

B. Takse, ki jih diplomatska ali konzularna predstavništva 
Republike Slovenije v tujini predhodno zaračunavajo za stroške 
obravnave prošenj za naslednje kategorije vizumov: 

Letališki tranzitni vizum (kategorija A) 35 EUR 
Tranzitni vizum (kategorija B) 35 EUR 
Vizum za kratkoročno bivanje (kategorija C) 35 EUR 
Vizum z omejeno ozemeljsko veljavnostjo 
(kategoriji B in C) 35 EUR 
Skupinski vizum (kategorije A, B in C): 
- za vizum 35 EUR 
- za vsako osebo 1 EUR 
Vizum za dolgoročno bivanje (kategorija D) 50 EUR 
Vizum za dolgoročno bivanje, ki hkrati velja tudi za 
kratkoročno bivanje (kategoriji C in D) 50 EUR 

Opombe: 
(1) Za otroke do dopolnjenih 14 let se plača taksa v višini 50% 

takse, določene v tej tarifni številki. 
(2) Za vizum v potni list, v katerem so vpisani tudi družinski člani 

imetnika potnega lista, se plača ena taksa. 
(3) Diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike 

Slovenije v tujini lahko oprosti plačila takse po tej tarifni številki 
znane osebnosti posameznih držav v skladu z načelom 
vzajemnosti, tujce iz humanitarnih razlogov ter druge, če je to 
v korist Republike Slovenije. O oprostitvi odloči vodja 
predstavništva na predlog vodje konzularnega oddelka 
predstavništva. 

(4) Diplomatski in službeni vizum sta prosta takse po tej tarifni 
številki.« 

V tarifni številki 16 se v šestem odstavku opomb besedilo »iz 1.h) 
točke« nadomesti z besedilom »iz 1.1 točke«. 

9. člen 

Tarifna številka 35 se črta. 

14. člen 

V celotnem zakonu se beseda »spis« v ustreznih sklonih in številu 
nadomesti z besedo »dokument« v ustreznem sklonu in številu, 
besedilo »upravna stvar« v ustreznem sklonu in številu pa se 
nadomesti z besedilom »upravna zadeva« v ustreznem sklonu 
in številu. 

10. člen 

Tarifna številka 36 se spremeni tako, da se glasi: 

»Za lokacijsko informacijo: 
a za gradnjo objektov in izvajanje drugih del 250 točk 

15. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, razen 1., 11. in 12. člena tega zakona, ki 
začnejo veljati 1. maja 2004. 

11. november2003 75 poročevalec, št. 92 



III. OBRAZLOŽITEV 

k 1. Venu 

S tem členom se uvaja izjema od obveznosti plačevanja taks po 
zakonu o upravnih taksah. Na nekaterih področjih (na primer 
carinsko področje) namreč evropska zakonodaja določa, da so 
zavezancem določene storitve državnih organov (izvršitev 
upravnih dejanj ali izdaja upravnih dokumentov), zagotovljene 
brezplačno oziroma ureja način plačila teh storitev na drugačen 
način, zavezujoč za vse države članice (na primer na carinskem 
področju s tem, da države zadržijo kot nadomestilo za 
administrativne stroške 25 % pobranih uvoznih dajatev). V teh 
primerih država članica ne more predpisovati upravnih taks s 
svojimi nacionalnimi predpisi, saj bi bilo takšno predpisovanje v 
nasprotju z evropskimi predpisi. 

k 2. členu 

S spremembo besedila 4. člena se spreminja definicija taksnega 
zavezanca, tako da se določba terminološko usklajuje z zakonom 
o splošnem upravnem postopku, hkrati pa se v tretjem odstavku 
odpravljajo nejasnosti pri opredelitvi' taksne obveznosti, če je v 
zahtevku navedenih več stvari ali predmetov. 

h 3- Čl?nu 

V skladu s predlagano spremembo v 5. točki 23. člena predlagatelj 
predlaga uveljavitev možnosti, da taksni zavezanci v slabih 
premoženjskih razmerah lahko uveljavljajo oprostitev plačila 
upravne takse za potne liste in osebne izkaznice, vendar le za 
običajne zahtevke. Če gre za ponovno izdajo osebnega 
dokumenta, po prvi oziroma drugi ali naslednjih pogrešitvah se 
taksni zavezanec lahko sklicuje na to oprostitev le, če dokaže, 
da je z osebnim dokumentom ravnal s potrebno skrbnostjo. Na ta 
način se olajšuje pridobitev osebnega dokumenta tudi osebam v 
slabih premoženjskih razmerah, hkrati pa se onemogoča zlorabe 
v zvezi z osebnimi dokumenti. Enake rešitve veljajo tako za 
državljane RS kot tudi za tujce, če je izpolnjen pogoj vzajemnosti. 
Predlagana sprememba 5. točke 23. člena je povezana s 
predlagano spremembo v tarifni številki 12 (gl. 6. člen predloga 
zakona). 

Z dopolnitvijo 23. člena (nova 6. točka) se spreminja ureditev 
plačevanja upravnih taks za potrdila iz uradnih evidenc, ki jih 
upravni organi sami pridobijo od drugih upravnih organov v skladu 
s 66. oziroma 139. členom zakona o splošnem upravnem 
postopku. Po dosedanji ureditvi so se takse v teh primerih v 
skladu z drugim odstavkom opomb k tarifni številki 4 Taksne 
tarife plačevale v polovičnem znesku, če je šlo le za vpogled v 
elektronsko bazo podatkov, pa se taksa ni plačevala. V skladu s 
predlagano spremembo, bo taksni zavezanec oproščen plačila 
upravne takse za potrdila, ki jih bo upravni organ v zvezi z njegovo 
zadevo pridobil od drugih upravnih organov. Ta predlog 
poenostavlja dosedanjo ureditev in je povezan s predlagano 
spremembo v tarifni številki 4 Taksne tarife. 

k 4. členu 

S predlagano spremembo se v opombah k tarifni številki 1 določa, 
da se od vlog za izdajo potrdil ne plačuje upravna taksa. 
Predlagana sprememba pomeni uskladitev tega zakona z 
zakonom o splošnem upravnem postopku, ki določa, da vložitev 
zahteve za izdajo potrdila še ne pomeni uvedbe upravnega 
postopka. Uvedbo upravnega postopka pomeni šele neizdaja ali 
zavrnitev izdaje potrdila. 

k 5. členu 

Predlagana sprememba tarifne številke 4 je povezana s predlagano 
dopolnitvijo 23. člena zakona. S črtanjem drugega odstavka opomb 
v povezavi z novo 6. točko 23. člena zakona se ukinja plačevanje 
upravnih taks za potrdila, ki jih upravni organi pridobijo v skladu s 
139. členom zakona o splošnem upravnem postopku od drugih 
upravnih organov. Hkrati se ob upoštevanju povečanega obsega 
dela upravnih organov v zvezi s pridobivanjem podatkov iz uradnih 
evidenc drugih organov javne uprave, predlaga povišanje upravne 
takse iz 10 na 15 točk. To ob trenutno veljavni vrednosti točke 
pomeni plačilo 255 SIT upravne takse za posamezno potrdilo iz 
uradne evidence. 

k g. členu 

Predlagano črtanje tretjega odstavka opomb je povezano s 
spremembo 23. člena zakona (gl. 3. člen predloga zakona). Tujci 
so doslej lahko zaprosili za oprostitev plačila upravne takse zaradi 
slabih premoženjskih razmer na podlagi tretjega odstavka opomb 
tarife številke 12. S spremembo 23. člena zakona jim bo ta možnost 
zagotovljena že na podlagi 23. člena zakona v povezavi z 21. 
členom zakona, zato posebna ureditev zanje v tarifni številki 12 
ni več potrebna. 

k 7. členu 

S predlagano spremembo tarifne številke 13 se taksna tarifa na 
področju izdajanja vizumov na mejnem prehodu usklajuje s sklepi 
ES, ki urejajo to področje. Predlagana sprememba je povezana s 
spremembo tarifne številke 78 (gl. predlog 13. člena) in pomeni 
uskladitev višine takse, ki se pobira v zvezi s prošnjo tujca za 
izdajo vizuma neposredno na mejnem prehodu s taksami, ki se 
za ista dejanja pobirajo pri konzularnih in diplomatskih 
predstavništvih v tujini. 

fr g. Členu 

Predlagana sprememba tarifne številke 16 predstavlja redakcijski 
popravek določbe, ki določa posebno pravilo določanja upravne 
takse za zamenjavo orožne listine. 

k 9. členu 

Z uveljavitvijo nove zakonodaje na področju urejanja prostora in 
graditve objektov je bilo lokacijsko dovoljenje ukinjeno, zato 
določanje takse za ta upravni akt v zakonu o upravnih taksah ni 
več potrebno. 

k 10. členu 

Z uveljavitvijo nove zakonodaje na področju urejanja prostora in 
graditve objektov je bila določba o dovolitvi priglašenih del ukinjena, 
v določenem delu pa jo smiselno nadomešča lokacijska 
informacija. V skladu s to spremembo v materialni zakonodaji je 
treba spremeniti tudi tarifno številko 36. Materialna zakonodaja 
predvideva, da se lokacijska informacija izdaja za tri ločene 
namene - za gradnjo objektov in izvajanje drugih del, kjer je priprava 
lokacijske informacije najzahtevnejša, se zato predvideva višja 
upravna taksa, medtem ko se za druge namene predpisuje 
upravna taksa v enaki višini kot je doslej veljala za odločbo o 
dovolitvi priglašenih del. Hkrati se v drugem odstavku določa 
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plačilo takse za izdelavo kartografske kopije dela prostorskega 
akta. 

k 11. členu 

S predlagano spremembo se spreminja naslov VIII. poglavja taksne 
tarife, tako da odraža novo vsebino tega poglavja. Predlagana 
sprememba je povezana s predlogom 12. člena. 

k 12. členu 

S predlagano spremembo se iz VIII. poglavja Taksne tarife črtajo 
tarifne številke, na podlagi katerih se plačujejo upravne takse v 
carinskih zadevah (t.im. carinske takse). Po vstopu Slovenije v 
Evropsko unijo bodo carinske dajatve neposreden prihodek 
Evropskega proračuna, vsaka država članica pa je upravičena, 
da za kritje administrativnih stroškov pri pobiranju carinskih 
dajatev, zadrži 25 % pobranih uvoznih dajatev. Ob takšni ureditvi 
bi ohranitev carinskih taks v zakonu o upravnih taksah pomenila 
dvakratno plačevanje stroškov upravnih postopkov v zvezi z 
uvozom in izvozom blaga, kar ne bi bilo v skladu z osnovnimi 
izhodišči zakona o upravnih taksah in izhodišči evropskega 
carinskega sistema. Upoštevaje zavezujočo določbo evropskega 
predpisa zato predlagatelj predlaga, da se določbe glede plačila 
carinskih taks črtajo iz zakona o upravnih taksah. Črtanje teh 
določb pa ne pomeni, da carinski organi, v primerih, ko evropski 
carinski predpisi to dopuščajo, ne morejo za posamična upravna 
dejanja zaračunati posebnih stroškov, vendar se obveznost za 
plačilo teh stroškov presoja v vsakem konkretnem primeru 
posebej, ob upoštevanju materialnih carinskih predpisov in določb 
zakona o splošnem upravnem postopku ter zakona o davčnem 
postopku o stroških upravnega postopka. 

Predlagana sprememba je povezana s predlaganim 1. in 11. 
členom tega zakona. 

k 13. členu 

S predlaganim novim besedilom tarifne številke 78 se takse na 
področju izdajanja vizumov pri slovenskih diplomatskih in 
konzularnih predstavništvih v tujini usklajujejo z evropskim 
pravnim redom na tem področju. Medtem, ko se taksa za dovoljenje 
za prvo prebivanje ne spreminja, se spreminjajo takse na področju 
izdajanja vizumov in sicer tako, da se plačilo takse veže na stroške 
obravnavanja prošenj za izdajo vizumov in ne na samo izdajo 
vizumov, tako kot to predvideva sklep ES št. 44 z dne 20. 12. 
2001. Hkrati pa se s predlaganimi spremembami v točki B te 
taksne tarife bolj enotno določajo stroški obravnavanja prošenj 
za izdajo posameznih vrst vizumov. Pri določitvi zneska 35 EUR 
se upošteva sklep ES št. 454 z dne 13. 6. 2003. Čeprav je s 
Sklepom ES kot skrajni rok za uveljavitev novih zneskov določen 
1. 7.2005, nekatere države članice ta sklep že izvajajo. Predlagatelj 
ob upoštevanju 15. člena zakona predlaga, da se te spremembe 
v Sloveniji uveljavijo z dnem vstopa v EU. 

Predlagana sprememba je povezana s spremembo v tarifni številki 
13 (gl. predlog 7. člena). 

k 14. členu 

S predlagano spremembo se zakon o upravnih taksah 
terminološko usklajuje z zakonom o splošnem upravnem 
postopku, vključno s spremembami in dopolnitvami, ki so v 
zakonodajnem postopku hkrati s tem predlogom zakona. 

k 15. členu 

Predlagatelj predlaga, da se predlog zakona uveljavi v petnajstih 
dneh po objavi v Uradnem listu, razen določb zakona, ki so 
povezane z ukinitvijo carinskih taks in se uveljavijo z dnem vstopa 
v EU. 

IV. BESEDILO ČLENOV IN TARIFNIH 
ŠTEVILK, KI SE SPREMINJAJO 

3. člen 

Določbe tega zakona se ne uporabljajo za plačevanje taks oziroma 
pristojbin, če je njihovo plačevanje drugače urejeno z veljavno 
mednarodno pogodbo. 

V primeru iz prejšnjega odstavka morajo biti mednarodne tarife 
taks oziroma pristojbin objavljene v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

Če mednarodne pogodbe pooblaščajo države pogodbenice, da 
same določijo višino taks za spise in dejanja, določene na podlagi 
take mednarodne pogodbe, pa ti spisi in dejanja niso določeni v 
taksni tarifi tega zakona, lahko višino teh taks določi Vlada 
Republike Slovenije. 

4. člen 

Taksni zavezanec je tisti, ki s svojo vlogo sproži postopek oziroma 
na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo spisi, predvideni 
v taksni tarifi. 

Če je za isto takso več taksnih zavezancev, je njihova obveznost 
nerazdelna. 

Če se na zahtevo taksnega zavezanca, ki vsebuje več 
zahtevkov, izda spis, ki se nanaša na več oseb, stvari ali 
predmetov in za katerega je treba plačati takso, se plača taksa 
tolikokrat, kolikor je v vlogi zahtevkov, oseb, stvari ali predmetov. 

23. člen 

Takse ne plačujejo: 

1. država in državni organi, 
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2. samoupravne lokalne skupnosti in njihovi organi, 

3. tuja diplomatska in konzularna predstavništva v diplomatskih 
in konzularnih zadevah, pod pogojem vzajemnosti, 

4. mladoletniki v vseh postopkih, ki se nanašajo na izvrševanje 
kazenskih sankcij; 

5. taksni zavezanci - posamezniki v slabih premoženjskih 
razmerah - razen taks po tarifnih številkah 11, 12, 14 in 19 ter 
tarifnih številkah iz XI. in XII. poglavja taksne tarife tega zakona. 

Taksna tarifa 
Tarifna številka 1 

Za prošnje, zahteve, predloge, prijave, priglasitve 
in druge vloge, 
če ni v tej tarifi predpisana kakšna druga taksa 50 točk 

Opomba: 
(1) Taksa se ne plača za poznejše vloge, s katerimi ^zahteva 

taksni zavezanec le hitrejši postopek o že vloženi zahtevi. 
(2) Taksa se ne plača za vlogo za izdajo potrdila iz uradnih 

evidenc. 

Tarifna številka 4 

Za potrdila, ki jih izdajajo organi na podlagi uradnih 
evidenc, če ni s to tarifo ali zakonom drugače 
določeno 10 točk 

Za potrdila, izdana na podlagi posebnega 
ugotovitvenega postopka, če ni s to tarifo ali 
zakonom drugače določeno 50 točk 

Za potrdilo o katastrskih podatkih parcele 30 točk 

Za kopijo katastrskega načrta za vsak list formata 
A4 in izpis iz posestnega 
in lastninskega lista 60 točk 

Opomba: 

(1) Za prvi izpisek iz rojstne ali poročne matične knjige ali matične 
knjige umrlih se ne plača taksa. 

(2) Če upravni organ v okviru postopka, ki ga vodi na zahtevo 
stranke, sam pridobi podatke iz uradne evidence, plača taksni 
zavezanec za vsak tako pridobljen podatek polovično takso iz 
prvega odstavka te tarifne številke. Taksni zavezanec je oseba, 
na zahtevo katere je upravni organ začel postopek v okviru 
katerega pridobi podatke iz uradne evidence. Taksna obveznost 
v tem primeru nastane najkasneje, ko upravni organ izda spis 
oziroma opravi dejanje v postopku, ki ga vodi na zahtevo stranke. 
Taksa iz tega odstavka se ne plača, če upravni organ pridobi 
podatek v obliki tipskih elektronskih sporočil oziroma z 
neposrednim vpogledom v uradno evidenco. 

Tarifna številka 12 

1. Za odločbe o vlogi državljana Republike Slovenije: 
a) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 1 leta 25 točk, 
b) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 2 let 30 točk, 
c) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 5 let 75 točk, 
d) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 10 let 150 točk, 
e) za izdajo skupinskega potnega lista za vsako 

osebo 40 točk, 

f) za izdajo novega potnega lista v primeru prve pogrešitve 
(izguba, odtujitev) ali uničenja potnega lista iz točk a), b), c) in 
d) se plača dvakratna vrednost takse, 

g) za izdajo novega potnega lista v primeru vsake naslednje 
pogrešitve (izgube, odtujitve) ali uničenja potnega lista iz točk 
a), b), c) in d) se plača štirikratna vrednost takse, 

h) vloga za izdajo potnega lista 5 točk, 
i) potrditev dovoljenja zakonitega zastopnika 10 točk. 

2. Za odločbe o vlogi državljana Republike Slovenije 
a) za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 1 leta 25 točk, 
b) za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 5 let 50 točk, 
c) za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 10 let 100 točk, 
d) za izdajo nove osebne izkaznice v primeru prve 

pogrešitve, izgube, odtujitve ali uničenja osebne 
izkaznice iz točk a), b) in c) se plača dvakratna 
vrednost takse, 

e) za izdajo nove osebne izkaznice v primeru vsake 
naslednje pogrešitve, izgube, odtujitve ali uničenja 
osebne izkaznice iz točk a), b) in c) se plača 
štirikratna vrednost takse, 

f) vloga za izdajo osebne izkaznice 5 točk. 

3. Za odločbe o prošnji tujca za: 
a) izdajo potnega lista za tujca 300 točk, 
b) izdajo oziroma podaljšanje potnega lista za 

begunca 200 točk, 
c) za izdajo novega potnega lista v primeru prve 

pogrešitve (izguba, odtujitev) ali uničenja potnega 
lista iz točk a) in b), se plača dvakratna vrednost 
takse, 

d) za izdajo novega potnega lista v primeru vsake 
naslednje pogrešitve (izgube, odtujitve) ali uničenja 
potnega lista iz točk a) in b) se plača štirikratna 
vrednost takse, 

e) za izdajo osebne izkaznice za tujca 100 točk. 

Opombe: 

(1) Za sočasno izdajo potnega lista za tujca, v katerega se 
sočasno vpišejo tudi otroci, se plača za vse osebe samo ena 
taksa. 

(2) Za naknadni vpis otrok v potni list za tujca, se plača taksa iz 
3.a) in 3.b) točke te tarifne številke, ne glede na to, koliko otrok se 
naenkrat vpiše v potni list. 

(3) Organ, ki izda potni list tujcu ali beguncu, lahko zavezanca 
oprosti plačila takse, če je ne more plačati. 

(4) Odločbe iz 1., 2. in 3. točke te tarifne številke zajemajo tudi 
sklepe in odločbe, s katerimi se vlogam ni ugodilo. 

(5) Če taksni zavezanec za takso iz točke 1.f) in 1.g) oziroma 
2.d) in 2.e) te tarifne številke dokaže, da je z listino ravnal z 
dolžno skrbnostjo in je dejanje prijavil kot kaznivo dejanje pristojnim 
organom, plača samo takso iz točke 1 .a), b), c) in d), oziroma 
2.a), b) in c) te tarifne številke. 

(6) Če je veljavnost potnega lista, izdanega na podlagi pravilnika 
o potnih listinah in o vizumih ter o načinih vodenja evidenc o 
potnih listinah in vizumih (Uradni list RS, št. 19/91-1 in 52/94) z 
veljavnostjo 10 let, ob zamenjavi s potnim listom, izdanim na 
podlagi predpisa iz 1. točke 35. člena zakona o potnih listinah 
državljanov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 65/00), najmanj 
pet let, znaša upravna taksa iz 1 .d) točke te tarifne številke 75 
točk. 
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(7) Če je veljavnost potnega lista, izdanega na podlagi pravilnika 
o potnih listinah in o vizumih ter o načinih vodenja evidenc o 
potnih listinah in vizumih z veljavnostjo pet let, ob zamenjavi s 
potnim listom, izdanim na podlagi predpisa iz 1. točke 35. člena 
zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije, najmanj 
dve leti in pol, znaša upravna taksa iz 1 .c) točke te tarifne številke 
30 točk, upravna taksa iz 1 .d) točke te tarifne številke pa 75 točk. 

(8) Za potrditev dovoljenja, ki ga izda pristojni center za socialno 
delo na podlagi drugega odstavka 7. člena zakona o potnih listinah 
državljanov Republike Slovenije, se ne plača taksa iz 1 .i) točke te 
tarifne številke. 

(9) Vloga za potrditev dovoljenja zakonitega zastopnika ali 
pristojnega centra za socialno delo iz 1 .i) točke te tarifne številke, 
je takse prosta. 

(10) Točki 1 .c) in 1 .d) te tarifne številke in šesti ter sedmi odstavek 
opomb k tej tarifni številki se uporabljajo od 1. januarja 2001. 

(11) Takse po tej tarifni številki se plačujejo v gotovini. 

Tarifna številka 13 

1. Za izdajo vizuma na potni list in za dovoljenja za državljane 
Republike Slovenije: 

a) za vizum za neomejeno število potovanj 100 točk 
b) za klavzulo "poslovno,v..." 60 točk 

2. Za odločbe o prošnji tujca za izdajo vizuma in dovoljenja: 

- na mejnem prehodu: 

a) vizum za enkratni vstop 
b) za tranzitni vizum za enkratno potovanje 
c) za tranzitni vizum za dvakratno potovanje 
č) za tranzitni vizum za večkratno potovanje 
d) skupinski vizum/za vsako osebo 

360 točk 
300 točk 
400 točk 
500 točk 
100 točk 

400 točk 
400 točk 

1000 točk 

- pri pristojnem organu: 

a) za dovoljenje za začasno prebivanje 
b) za maloobmejno izkaznico 
c) za dovoljenje za stalno prebivanje 

Opombe: 

(1) Za vizum na potni list, v katerega so vpisani družinski člani, 
se plača ena taksa. 

(2) Za vizum na potni listini za begunce se ne plača taksa, kadar 
se nosilec potnega lista izseljuje iz Republike Slovenije. 

* 
(3) Odločbe iz 2. točke te tarifne številke zajemajo tudi sklepe in 
odločbe, s katerimi se vlogam ni ugodilo. 

Tarifna številka 16 

1. Posamezniki za odločbe o vlogi: 

a) za dovoljenje za nabavo lovskega in športnega 
orožja 400 točk, 

b) za dovoljenje za nabavo varnostnega in drugega 
orožja 600 točk, 

c) 

d) 
e) 
f) 
g) 
h) 

i) 
j) 

k) 
D 

2. 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 

za dovoljenje za nabavo orožja z namenom 
zbiranja 
za dovoljenje za nabavo streliva ali delov streliva 
za orožni list za varnostno in drugo orožje 
za orožni list za lovsko in športno orožje 
za dovoljenje za posest orožja 
za dovoljenje za posest podedovanega orožja 
in spremembo orožnega lista v dovoljenje za 
posest 
za dovoljenje za zbiranje orožja 
za dovoljenje za nabavo delov orožja z namenom 
zamenjave 
za izdajo priglasitvenega lista 
za zamenjavo izrabljene ali poškodovane orožne 
listine 

150 točk, 
100 točk, 
600 točk, 
300 točk, 
300 točk, 

250 točk, 
800 točk, 

100 točk, 
150 točk, 

50 točk. 

Pravne osebe in podjetniki za odločbe o vlogi: 
za dovoljenje za nabavo orožja 1200 točk, 
za orožni posestni list 800 točk, 
za potrditev pooblastila za nošenje orožja 800 točk, 
za potrditev pooblastila za prenos orožja 400 točk, 
za dovoljenje za zbiranje orožja 1000 točk, 
za dovoljenje za nabavo orožja z namenom 
zbiranja 300 točk, 

g) za dovoljenje za nabavo delov orožja z namenom 
zamenjave 100 točk, 

h) za zamenjavo izrabljene ali poškodovane orožne 
listine 100 točk. 

3. Pravne osebe in podjetniki za odločbe o vlogi: 
a) za dovoljenje za opravljanje prometa z orožjem 2000 točk, 
b) za dovoljenje za opravljanje dejavnosti strelišča 2000 točk. 

Opombe: 

(1) Taksa po tej tarifni številki se plača za vsako posamezno 
orožje, razen v primerih iz 1 .h) in 1.1) točke in 2.h) točke te tarifne 
številke, kjer se plača ena taksa za vse podedovano orožje 
oziroma za vse orožje, za katero menja listine. 

(2) Za vse vloge za izdajo orožnih listin se plača taksa iz tarifne 
številke 1 te taksne tarife. 

(3) Za dvojnik orožne listine se plača za vsako posamezno orožje 
polovična taksa iz te tarifne številke. 

(4) Posameznik, ki že ima orožni list ali dovoljenje za posest za 
lovsko ali športno orožje plača polovično takso iz te tarifne številke 
za izdajo naslednjih istovrstnih listin za pet kosov lovskega ali 
športnega orožja. Za vsak nadaljnji kos lovskega ali športnega 
orožja pa se plača polna taksa iz te tarifne številke. 

(5) taksa iz 2.a), b) in g) točke te tarifne številke se ne plača za 
orožje, ki ga nabavljajo športna društva in njihove panožne zveze 
in je namenjeno izključno za izvajanje njihove športne dejavnosti, 
lovske organizacije, vključene v Lovsko zvezo Slovenije, razen 
podjetij, ki se ukvarjajo z lovom kot pridobitno dejavnostjo, ribiške 
organizacije, vključene v Ribiško zvezo Slovenije, razen podjetij, 
ki se ukvarjajo z ribolovom kot pridobitno dejavnostjo ter 
organizacije rezervnih častnikov. 

(6) Za zamenjavo orožne listine po prvem oziroma drugem 
odstavku 84. člena zakona o orožju se plača taksa iz 1.h) točke 
oziroma iz 2.h) točke te tarifne številke. 
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Tarifna številka 35 

Za lokacijsko dovoljenje 

Opombe: 

400 točk 

(1) Za podaljšanje veljavnosti lokacijskega dovoljenja se plača 
taksa v višini 50% takse, določene v tej tarifni številki. 

• 
(2) Plačila takse so oproščene mlade družine, ki rešujejo svoj 
stanovanjski problem. 

(3) Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v 
kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let ne glede na 
starost otrok oziroma 35 let in še noben otrok ni šoloobvezen. Za 
stare 30 let oziroma 35 let se štejejo vsi, ki dopolnijo to starost v 
letu, ko se vloži zahtevek. Kot mlade družine se upoštevajo ne 
samo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok, ampak tudi 
vse druge dolžinske oblike. 

Tarifna številka 36 

Za odločbo o dovolitvi priglašenih del 100 točk 

VIII. CARINSKE TAKSE IN TAKSE S PODROČJA 
TROŠARIN 

Tarifna številka 43 

50 točk Za vložitev carinske deklaracije 

Opombe: 

(1) Taksa iz te tarifne številke se plača v gotovini ali v kolkih. 

(2) Taksa iz te tarifne številke se plača za vložitev vsake carinske 
deklaracije, tudi nepopolne. 

(3) Taksa iz te tarifne številke se plača tudi za vložitev naknadne 
dopolnilne carinske deklaracije. 

(4) Taksa iz te tarifne številke se plača tudi za vložitev carinske 
deklaracije s pomočjo opreme za elektronsko izmenjavo 
podatkov. 

(5) Taksa iz te tarifne številke se ne plača: 
1. za tranzitno carinsko deklaracijo 
2. za listine, ki so predpisane z mednarodnim ali meddržavnim 
sporazumom, ki ga je uveljavila Republika Slovenija in se 
uporabljajo namesto carinske deklaracije, predpisane z 
nacionalnimi predpisi (npr. TIR karnet, ATA karnet ipd.) 
3. za ustno carinsko deklaracijo ali deklariranje blaga na podlagi 
konkludentnih dejanj; 
4. za deklaracije C1 in C2/CP3 v poštnem prometu; 
5. za carinsko deklaracijo za sprostitev v prosti promet ali za 
začasni uvoz blaga, ki je v skladu z mednarodnimi oziroma 
meddržavnimi sporazumi oproščeno plačila carine. 

(6) Taksa iz te tarifne številke se plača v rokih in na način, ki je 
določen za plačevanje uvoznih oziroma izvoznih dajatev. Pri odmeri 
takse se upošteva vrednost točke na dan vložitve carinske 
deklaracije. 

(7) če je taksa edina dajatev, ki jo je treba v zvezi z vloženo 
carinsko deklaracijo plačati, lahko carinski organ taksnemu 
zavezancu dovoli, da vse taksne obveznosti, ki nastanejo v 
določenem obdobju, ki ne more biti daljše od 30 dni, plača na 
enkrat. V tem primeru se pri odmeri celotne taksne obveznosti 

upošteva vrednost točke na dan nastanka prve taksne obveznosti. 
V tem primeru se taksa plača v gotovini na enak način, kot je 
predpisan za uvozne dajatve. 

(8) Če Carinska uprava Republike Slovenije dovoli taksnemu 
zavezancu vlaganje carinskih deklaracij s pomočjo opreme za 
elektronsko izmenjavo podatkov, v dovoljenju odloči tudi o načinu 
obračunavanja in plačevanja upravnih taks iz te tarifne številke, 
pri čemer lahko določi, da se vse taksne obveznosti, ki nastanejo 
v določenem obdobju, ki ne more biti daljše od 30 dni, plačajo na 
enkrat. V tem primeru se pri odmeri celotne taksne obveznosti 
upošteva vrednost točke na dan nastanka prve taksne obveznosti. 

Tarifna številka 44 

Za izdajo dovoljenja v obliki uradnega zaznamka na 
carinski deklaraciji 150 točk 

Opomba: 

(1) Za dovoljenje, s katerim se prej izdano dovoljenje spremeni, 
dopolni ali nadomesti se plača taksa v višini 10% takse, določene 
v tej tarifni številki. 

(2) Taksa iz te tarifne številke se lahko plača v gotovini ali v 
kolkih. 

(3) Taksa iz te tarifne številke, ki se plača v gotovini, se lahko 
plača v rokih in na način, ki je določen za plačevanje uvoznih 
oziroma izvoznih dajatev. Pri odmeri takse se upošteva vrednost 
točke na dan vložitve carinske deklaracije. 

(4) Če je taksa edina dajatev, ki jo je treba plačati v zvezi z 
vloženo carinsko deklaracijo, lahko carinski organ taksnemu 
zavezancu dovoli, da vse taksne obveznosti, ki nastanejo v 
določenem obdobju, in ki ne more biti daljše od 30 dni, plača na 
enkrat. V tem primeru se pri odmeri celotne taksne obveznosti 
upošteva vrednost točke na dan nastanka prve taksne obveznosti, 
taksa pa se plača v gotovini na enak način, kot je predpisan za 
uvozne dajatve. 

Tarifna številka 45 

Za dovoljenja, ki jih izdajajo carinski organi oziroma Carinska 
uprava Republike Slovenije: 

1. za odprtje carinskega skladišča 10.000 točk 
2. za katerikoli carinski postopek z ekonomskim 

učinkom (splošno dovoljenje), tudi za odobritev 
predelave blaga v carinskem skladišču po 
postopku predelave pod carinskim nadzorom 
ali postopku uvoza za proizvodnjo za izvoz 5.500 točk 

3. za poenostavitev formalnosti v tranzitnem 
postopku, za poenostavljeni postopek 
deklariranja ali postopek deklariranja na 
podlagi knjigovodskih vpisov ter za katero od 
poenostavitev v zvezi z dokazovanjem porekla 
blaga 5.500 točk 

4. za uporabo elektronske izmenjave podatkov 5.500 točk 
5. za uporabo enakovrednega blaga v postopku 

uvoza za proizvodnjo za izvoz; za uporabo 
sistema zamenjave v postopku začasnega 
izvoza na oplemenitenje ter za odobritev postopka 
začasnega izvoza na oplemenitenje osebi, ki ni 
organizator proizvodnih operacij 2.750 točk 

6. za izvajanje običajnih postopkov in ravnanj 
v carinskem skladišču, za hrambo domačega 
blaga v carinskem skladišču, za premeščanje 
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blaga iz enega carinskega skladišča v drugo ter 
za začasno odstranitev blaga iz carinskega 
skladišča 550 točk 

7. za prenos pravic in obveznosti, ki izvirajo iz 
odobrene carinsko dovoljene rabe ali uporabe, iz 
ene na drugo osebo 550 točk 

Opombe: 

(1) Taksa iz točke 1 te tarifne številke se plača tudi za dovoljenje 
za odprtje začasne shrambe in za odprtje proste carinske 
prodajalne. 

(2) Če Carinska uprava izda predhodno dovoljenje za katerega 
od postopkov z ekonomskim učinkom za en sam uvoz oziroma 
izvoz blaga, ki se uvaža oziroma izvaža z eno samo carinsko 
deklaracijo, se za dovoljenje ne plača taksa po tej tarifni številki 
ampak po tarifni številki 44 te taksne tarife. 

(3) Za dovoljenje, s katerim se prej izdano dovoljenje spremeni, 
dopolni ali nadomesti se plača taksa v višini 10% takse, določene 
v tej tarifni številki. 

(4) Ne glede na prejšnji odstavek se taksa iz te tarifne številke ne 
plača, če gre za potrditev podaljšanja veljavnosti prej izdanega 
dovoljenja in se ni spremenil nobeden od podatkov, na podlagi 
katerih je bilo prvotno dovoljenje izdano ali če gre za formalno 
spremembo dovoljenja, s katero taksni zavezanec zahteva le 
spremembo podatkov, ki ne vplivajo na pogoje, pod katerimi je 
bilo prvotno dovoljenje izdano. 

(5) Za odločbe, s katerimi se prej izdano dovoljenje razveljavi, če 
je takšna odločba izdana na zahtevo taksnega zavezanca se 
plača taksa v višini 10% takse, določene v tej tarifni številki. 

(6) Taksa iz 4. točke te tarifne številke se plača za dovoljenje, s 
katerim se dovoli vlaganje carinske deklaracije z uporabo opreme 
za elektronsko izmenjavo podatkov kot tudi za dovoljenje, s katerim 
se dovoli elektronsko izmenjavanje posameznih podatkov, 
povezanih z vodenjem carinskih postopkov. 

(3) Ne glede na prejšnji odstavek se taksa iz 2. točke te tarifne 
številke ne plača, če gre za potrditev podaljšanja veljavnosti prej 
izdane informacije in se ni spremenil nobeden od podatkov, na 
podlagi katerih je bilo prvotna informacija izdana. 

(4) Taksa iz 1. točke te tarifne številke za potrdilo o poreklu blaga 
EUR.1 se plača v rokih in na način, ki je določen za plačevanje 
uvoznih oziroma izvoznih dajatev. Pri odmeri takse se upošteva 
vrednost točke na dan vložitve zahteve za izdajo potrdila EUR.1. 

(5) Carinski organ lahko taksnemu zavezancu dovoli, da vse 
taksne obveznosti, ki nastanejo v določenem obdobju, ki ne more 
biti daljše od 30 dni, plača naenkrat. V tem primeru se pri odmeri 
celotne taksne obveznosti upošteva vrednost točke na dan 
nastanka prve taksne obveznosti. Taksa se plača v gotovini na 
enak način, kot je predpisan za uvozne oziroma izvozne dajatve. 

(6) Vloga za izdajo in poenostavljeno potrdilo o istovetnosti blaga 
v potniškem prometu, sta takse prosta. 

Tarifna številka 47 

Za odobritev izbrane oblike vodenja evidenc 
o blagu v prosti carinski coni oziroma v ekonomski 
coni 5.500 točk 

Opombi: 

(1) Za odobritev kakršne koli spremembe ali dopolnitve izbrane 
oblike vodenja evidenc se plača taksa v višini 10% takse določene 
v tej tarifni številki. 

(2) Taksa iz te tarifne številke se plača samo, če se odloča o 
odobritvi izbrane oblike vodenja evidenc o blagu na podlagi 
posebnega zahtevka; če je odobritev evidenc sestavni del 
dovoljenja za začetek dela proste carinske cone, se plača taksa 
po tarifni številki 49. 

Tarifna številka 48 

Tarifna številka 46 

Za potrdila, ki jih izdajajo carinski organi oziroma Carinska uprava 
Republike Slovenije: 

1. za potrdilo o izjemnih gospodarskih pogojih 
za odobritev postopka uvoza zaradi izvoza ter 
za potrdilo o poreklu blaga EUR.1 160 točk 

2. za zavezujočo informacijo, izdano s skladu 
s carinskimi predpisi 550 točk 

3. za potrdilo o obračunu carinskega dolga v 
primeru, da se dolg obračuna na podlagi 
ustne carinske deklaracije ter za potrdilo o 
istovetnosti pri izvozu blaga, ki je namenjeno 
ponovnemu uvozu, razen za poenostavljeno 
potrdilo o istovetnosti blaga v potniškem prometu 50 točk 

4. za izdajo potrdila o neoporečnosti vozil in 
zabojnikov za prevoz blaga po sporazumu TIR 300 točk 

Opombe: 

(1) Taksa iz te tarifne številke se plača v gotovini. 

(2) Za potrdilo s katerim se spremeni, dopolni ali nadomesti prvotno 
izdano potrdilo se plača taksa v višini 10% takse, določene v tej 
tarifni številki. 

Za sprejem in vrnitev splošnega ali skupnega 
instrumenta zavarovanja za zavarovanje carinskih 
dolgov 300 točk 

Opomba: 

(1) Taksa za vrnitev splošnega ali skupnega instrumenta 
zavarovanja iz te tarifne številke se plača samo, če je vrnitev ali 
delno vrnitev instrumenta taksni zavezanec zahteval pred 
potekom veljavnosti instrumenta zavarovanja. 

Tarifna številka 49 

Za odločbo Carinske uprave Republike Slovenije 
o izpolnjevanju pogojev za izvajanje carinskega 
nadzora v prosti carinski coni oziroma ekonomski 
coni 10.000 točk 

Opomba: 

(1) Za odločbo, s katero se spremeni, dopolni ali nadomesti prej 
izdano dovoljenje, se plača taksa v znesku 10% takse, določene 
v tej tarifni številki. 
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Tarifna številka 50a 

Za odločbo o sprejemu ukrepov carinskega organa 
v zvezi z zakonom o carinskih ukrepih pri 
kršitvah pravic intelektualne lastnine 

Tarifna številka 78 

1.000 točk 

81 EUR A) Za dovoljenje za prvo prebivanje 
B) Za vizume, ki jih izdajajo diplomatska ali 

konzularna predstavništva Republike Slovenije 
v tujini: 
1. letališki tranzitni vizum (Vizum A) 10 EUR 
2. tranzitni vizum za en, dva ali več vstopov 

(Vizum B) 10 EUR 
3. vizum za kratkoročno bivanje (Vizum C): 

a) vizum za en, dva ali več vstopov za bivanje 
do 30 dni (Vizum C1) 25 EUR 

b) vizum za en vstop za bivanje do 90 dni 
(Vizum C2) 30 EUR 

c) vizum za dva ali več vstopov za bivanje do 
90 dni (Vizum C2a) 35 EUR 

d) vizum za več vstopov za bivanje do 
enega leta, pri čemer niti enkratno 
neprekinjeno bivanje niti skupno trajanje 
zaporednih bivanj ne sme biti daljše od 
90 dni v šestih mesecih (Vizum C3) 50 EUR 

e) vizum za več vstopov za bivanje do 5 let, 
pri čemer niti enkratno neprekinjeno bivanje 

niti skupno trajanje zaporednih bivanj ne sme 
biti daljše od 90 dni v šestih mesecih 
(Vizum C4): 
- za prvo leto 50 EUR 
- in za vsako dodatno leto 30 EUR 

4. vizum za dolgoročnejše bivanje (daljše od 
90 dni), pri čemer bivanje ne sme presegati 
šest mesecev v enem letu (vizum. D) 45 EUR 

5. za vizume iz kategorij vizumov A, B, C z 

ozemeljsko omejeno veljavnostjo se plača 50% 
nižja taksa od takse iz ustrezne kategorije 
vizumov A, B in C 

6. vizum za skupine (skupinski vizum): 
a) tranzitni vizum za tranzit preko letališča 

ali ozemlja (Vizum A ali B) za 5 do 50 oseb: 
- za vizum 10 EUR 
- in za vsako osebo 1 EUR 

b) vizum (vizum C1) za en ali dva vstopa za 
bivanje do 30 dni za 5 do 50 oseb: 
- za vizum 30 EUR 
- in za vsako osebo 1 EUR 

c) vizum (vizum C1) za več vstopov za 
bivanje do 30 dni za 5 do 50 oseb: 
- za vizum 30 EUR 
- in za vsako osebo 3 EUR 

Opombe: 
t 

(1) Za otroke do dopolnjenih 14 let se plača za 50% manjša taksa 
po tej tarifni številki. 

(2) Prošnja za izdajo vizuma je takse prosta. 

(3) Za vizum v potni list, v katerem so vpisani tudi družinski člani 
imetnika potnega lista, se plača ena taksa. 

(4) Diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije 
v tujini lahko oprosti plačila takse po tej tarifni številki znane 
osebnosti posameznih držav v skladu z načelom vzajemnosti, 
tujce iz humanitarnih razlogov ter druge, če je to v korist Republike 
Slovenije. O oprostitvi odloči vodja predstavništva na predlog 
vodje konzularnega oddelka predstavništva. 

(5) Diplomatski in službeni vizum sta takse prosta. 

(6) Točka B) 5. te tarifne številke se začne uporabljati z dnem 
vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo. 

» 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih 
taksah- prva obravnava (EVA 2002-1611-114) 

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

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se 
nanašajo na predloženo gradivo: 70. člen Evropskega sporazuma 

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

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: 

- Council Decision of 29 September 2000 on the system of 
the Communities' own resources (2000/597/EC, Euratom) 
- v celoti 
Sklep Sveta št. 44 z dne 20.12.2001 o spremembah VII. 
dela priloge 12 k Skupnim konzularnim navodilom in Priloge 
14a k Skupnemu priročniku - v celoti 

- Sklep Sveta št. 454 z dne 13.06.2003 o spremembah 
priloge 12 k Skupnim konzularnim navodilom in priloge 
14a k Skupnemu priročniku o taksah za vizume - v celoti 

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

/ 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 

/ 

4^ Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zoorai 
navedenimi pravnimi viri ES (letol 

/ 

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

- Da. 

6^ Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik? 

Ne. 

7^ Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza.. 

Niso sodelovali. 

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

V državnem programu je predviden sprejem tega zakona do 31. 
12. 2003, začetek uporabe zakona pa je vezan na članstvo v 
Evropski uniji. 
Predlog zakona ima v državnem programu identifikacijsko številko 
ZAKO 3504. 

Ime in priimek ter podpis Podpis ministra: 
vodje pravne službe: 

Andreja KERT dr. Dušan MRAMOR 
DRŽAVNA PODSEKRETARKA MINISTER 

' 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 VARNOSTI V ŽELEZNIŠKEM 

PROMETU (ZVZP-A) 

- prva obravnava - EPA 1039 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-2411-0058 
Številka: 342-07/2003-1 
Ljubljana, 30.10.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 45. redni seji dne 30.10.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O VARNOSTI V ŽELEZNIŠKEM 
PROMETU, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 114. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot 
njena predstavnika na sejah Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovala: 

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

promet. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

VARNOSTI V ŽELEZNIŠKEM PROMETU 

I. .Uvod 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejetje zakona 

Zakon o varnosti v železniškem prometu je bil objavljen v Uradnem 
listu Republike Slovenije št. 85/00 in velja od 24. septembra 2000. 

Pravni red Evropske unije v času priprave prej omenjenega zakona 
na področje varnosti v železniškem prometu ni posegal. Tako 
imenovani 1. železniški sveženj (direktive 2001/16/ES z dne 19. 

marca 2001 o interoperabilnosti vseevropskega železniškega 
sistema za konvencionalne hitrosti) pa že določa posamezne 
parametre, ki posegajo na področje varnosti v železniškem 
prometu. Cilj teh določb je poenotiti tehnične normative 
vseevropskega železniškega sistema, enoten sistem njihovega 
določanja in enoten sistem nadzora nad njimi ter s tem omogočiti 
delovanje enotnega vseevropskega železniškega sistema, ki ne 
bo odvisno od državnih mej in ureditev v posameznih držav. 
Evropska skupnost pripravlja - predvidoma do konca tega leta - 
sprejem tako imenovanega 2. železniškega svežnja, ki bo skušal 
vsa omenjena vprašanja še bolj poenotiti. Predlog zakona skuša 
s svojimi določbami slediti veljavni ureditvi v Evropski skupnosti. 

V času po uveljavitvi zakona so bili v Sloveniji sprejeti predpisi, ki 
zahtevajo njegove spremembe. Tudi praksa je pokazala, da so 
potrebne posamezne spremembe, ki bodo odpravile nejasnosti, 
ki se pri izvajanju zakona pojavljajo. 
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem 
prometu (ZZelP-c) (Uradni list RS, št. 110/02), je uvedel dve 
pravni osebi: upravljavec in pooblaščeni upravljavec. Upravljavec 
je oseba javnega prava (Javna agencija za železniški promet 
Republike Slovenije), ki je odgovorna za upravljanje z javno 
železniško infrastrukturo. Statusno je ločena od prevoznika, s 
čemer je zadoščeno zahtevi evropskega pravnega reda o ločitvi 
funkcije upravljavca in prevoznika. Pooblaščeni upravljavec je 
gospodarska družba, oblikovana na podlagi Zakona o 
preoblikovanju in privatizaciji javnega podjetja Slovenske 
železnice, d. d. (Uradni list RS, št. 26/03), ki na podlagi pogodbe z 
upravljavcem vzdržuje javno železniško infrastrukturo in opravlja 
vodenje prometa po njej - opravlja javno gospodarsko službo. V 
času sprejema Zakona o varnosti v železniškem prometu je bil 
upravljavec hkrati izvajalec prej omenjene javne gospodarske 
službe ista pravna oseba (konkretno: Javno podjetje Slovenske 
železnice, d. d.). Odgovornost upravljavca, kot ga določa veljavni 
Zakon o varnosti v železniškem prometu glede vzdržavanja javne 
železniške infrastrukture in vodnja prometa po njej je tako 
razdeljena na dve pravni osebi, čemur sledi Predlog zakona o 
varnosti v železniškem prometu. 

Z uveljavitvijo Zakona o gradnji objektov (ZGO-1 - Uradni list RS, 
št. 110/02), je bil vpeljan pojem: vzdrževalna dela v javno korist. S 
tem je omogočeno opravljanje gradnja in vzdrževanje inženirskih 
objektov v javnem interesu, pri čemer ni potrebno opraviti vseh 
postopkov, ki veljajo za inženirske objekte, katerih gradnja in 
vzdrževanje ni v javnem interesu. Ti objekti in postopki v zvezi z 
njihovo gradnjo in vzdrževanjem morajo biti določeni v posebnem 
področnem zakonu ali na njegovi podlagi izdanem predpisu. 
Objekti javne železniške infrastrukture so gotovo inženirski objekti 
katerih gradnja in vzdrževanje sta v javnem interesu, kar 
pravzaprav določa že ZGO-1 čemur sledi Predlog zakona o 
varnosti v železniškem prometu in s spremembami določa temelje, 
ki bodo omogočili podrobnejšo ureditev teh vprašanj v 
podzakonskih predpisih. 

V praksi se je pokazalo, da se pri izvajanju zakona pojavljajo 
vprašanja o konkretnem tolmačenju posameznih določb, o njihovi 
določnosti in o dilemah, ki jih sprožajo zakonodajne spremembe. 
Predlagane spremembe zakona sledijo pobudam, ki sta jih dala 
Javno podjetje Slovenske železnice d. d., in Prometni inšpektorat 
Republike Slovenije, ki sta tudi sodelovala pri pripravi pričujočega 
gradiva. 

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga 
zakona 

S spremembami in dopolnitvami Zakona o varnosti v železniškem 
prometu, je treba doseči njegovo usklajenost s pravnim redom 
Evroske skupnosti, in s slovenskim pravnim redom (ZGO-1, 
ZZelP). 

Predlog zakona omogoča gradnjo in vzdrževanje javne železniške 
infrastrukture skladno s posebnimi postopki, ki veljajo za 
uveljavljanje javnega interesa, razmejitev odgovornosti med 
osebami, ki sodelujejo v železniškem prometu, določa postopke 
za zagotavljanje varnosti, ki jih morajo zagotoviti posamezne 
pravne osebe pri zagotavljanju varnosti v železniškem prometu. 

Poglavitne rešitve, ki so določene v predlaganem zakonu, so 
določitev: 

sestavin železniškega prometnega sistema; 
- podsistemov železniškega prometnega sistema in njihovi 

elementi 
gradnje in vzdrževanje javne železniške infrastrukture kot 
inženirskih objektov javnega interesa; 
načina zagotavljanja interoperabilnosti vseevropskega 
železniškega sistema; 

podzakonskih aktov, ki morajo podrobneje urediti posamezna 
vprašanja; 

3. Finančne posledice 

Sprejetje zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti 
v železniškem prometu ne bo vplivalo na že sprejete načrte javno 
finančnih izdatkov in na prihodnje javno finančne izdatke. Država 
upravljavcu zagotavlja sredstva v obsegu, ki ga določa proračun, 
enako pa velja za sredstva, potrebna za opravljanje gospodarskih 
javnih služb, ki jih pooblaščenemu upravljavcu in prevozniku 
zagotavlja Javna agencija za železniški promet Republike 
Slovenije na podlagi pogodb, ki jih sklepa v imenu in za račun 
države. 

4. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in 
prilagojenosti predlagane ureditve pravu 
Evropske unije 

Tehnološki proces odvijanja železniškega prometa in zagotavljanje 
varnosti pri njegovem opravljanju v državah članicah Evropske 
unije nista enotno urejena. Tega se zaveda tudi Evropska unija, 
ko v direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2001/12/ES, z dne 
26. februarja 2001, ki spreminja direktivo Sveta 91/440/ES o 
razvoju železnic v Skupnosti zahteva naj 

"države članice zagotovijo, da so varnostni standardi in predpisi 
določeni, da so posledično železniški vozni park in prevozniki v 
železniškem prometu ustrezno certificirani in da so nesreče 
predmet preiskav" 

in naj si možni prevozniki, če želijo opravljati železniške prevozne 
storitve pri upravljavcu javne železniške infrastrukture poleg 
certifikata pridobe varnostno spričevalo, natančneje: 

"Vsak prevoznik v železniškem prometu, ki zagotavlja prevozne 
storitve v železniškem prometu skladno z odstavki 1, 2 in 3, naj 
na podlagi javnega ali zasebnega prava sklene potrebne upravne, 
tehnične in finančne sporazume z upravljavci železniške 
infrastrukture, ki jo uporablja, da bi se uredila vprašanja o nadzoru 
in varnosti prometa, ki so povezana z zadevnim prevozom, pogoji, 
ki urejajo takšne sporazume, so nediskriminatorni, in če je tak 
primer, skladni z določbami direktive 2001/14/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2001 o dodelitvi železniških 
infrastrukturnih zmogljivosti, zaračunavanju uporabnin za uporabo 
železniške infrastrukture in izdaji varnostnega spričevala." 

Dodatno poenotenje pravnega reda Evropske skupnosti na 
področju varnosti v železniškem prometu, pripravlja Evropska 
skupnost v tako imenovanem drugem železniškem svežnju, ki je 
pred sprejetjem v njenih institucijah. 

Komisija Evropske skupnosti je 4.3.1999 preko Misije RS poslala 
mnenje o Zakonu o varnosti v železniškem prometu, ki se s 
predlaganim zakonom spreminja in dopolnjuje. Pripomnila je, da 
pravni red ES in njenih članic ne pozna posebnega zakona o 
varnosti v železniškem prometu, da je zakon morda pteveč 
podroben v zvezi s tehničnimi parametri, da pa v celoti k njemu 
nima pripomb, če naš pravni red zahteva urejanje teh vprašanj z 
zakonom. 

Države članice imajo varnostni sistem v železniškem prometu 
urejen na različne načine, vsem pa je skupno, da z zakonom 
urejajo temeljna vprašanja in razmejitve pristojnosti med osebami, 
ki v njem sodelujejo. Tehnične podrobnosti podsistemov 
železniškega prometa, odgovornosti za njihovo zagotavljanje ter 
s tem povezane ukrepe (sankcije) pa določajo s podzakonskimi 
akti in drugimi predpisi. V nadaljevanju je prikazana ureditev 
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vprašanj varnosti v železniškem prometu v treh državah članicah 
Evropske skupnosti - Republiki Nemčiji, Kraljevini Danski in v 
Kraljevini Nizozemski. Navedene države smo izbrali, ker: 

izvirajo iz zgodovinsko podobne pravne ureditve (Nemčija); 
so po geografskem položaju v podobnem položaju kot Slovenija 
(Nizozemska, Danska - tranzit); 
so po velikosti in obsegu železniškega prometa primerljive s 
Slovenijo (Nizozemska, Danska). 

a) Republika Nemčija 

Ta v splošnem zakonu o železniškem prometu (Allgemeines 
Eisenbahngesetz) le z enim členom, ki ima dva odstavka in, ki se 
v prevodu glasita, določa: 

"§ 4 varnostni predpisi 

(1) Železnice so dolžne skrbeti za varen potek svojega 
obratovanja ter varno gradnjo železniške infrastrukture, vozil in 
opreme ter zagotavljanje takšnega njihovega stanja, ki omogoča 
njihovo varno obratovanje. Dolžne so tudi sodelovati pri ukrepih 
protipožarne varnosti in tehnične pomoči. 

(2) Predaje, prevzemi, preizkusi, registracije, izdajanje dovoljenj 
in izvajanje nadzora v zvezi s postavljanjem, spreminjanjem, 
vzdrževanjem in obratovanjem železniških objektov in tirničnih 
vozil železnic v lasti zvezne države na podlagi drugih zakonov in 
uredb so v izključni pristojnosti zveznega urada za železnice. 
Določba petega odstavka § 5 ostaja nespremenjeno v veljavi." 

Posledično predpise, pravilnike in uredbe, ki zadevajo varnost v 
železniškem prometu, izdaja zvezni minister Republike Nemčije, 
pristojen za promet. Omenjene akte ministrstvo objavlja v 
Zveznem uradnem listu Republike Nemčije. 

V pravilniku o gradnji in obratovanju železnice (Eisenbahn Bau 
und Betriebsordnung) tako minister, pristojen za promet, v 
soglasju z zveznim svetom predpisuje vsebine, ki so smiselno 
podobne tistim v pričujočem predlogu Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu. 

b) Kraljevina Danska 

Na podoben način kot Republika Nemčija ima varnost v 
železniškem prometu zakonsko urejeno tudi ta. Z zakonom o 
varnosti v železniškem prometu (Act no. 336 of 1st may 1996), ki 
ima 10 členov so določene pristojnosti ministrstva in inšpektorata 
za železniški promet, izdajanje in oblika podzakonskih in drugih 
predpisov, ki jih izdajata omenjena organa ter odgovornost oseb 
(izvajalcev) v železniškem prometu. Za udejanjanje direktiv 
Evropske skupnosti v pravnem redu Kraljevine Danske je pristojen 
minister za promet. Za izdajanje varnostnih spričeval izvajalcem 
železniškega prometa je pristojen inšpektorat. Minister za promet 
je pooblaščen, da inšpektorat pooblasti za izdajanje predpisov s 
področja varnosti v železniškem prometu. Danska na področju 
železniškega prometa predvideva reorganizacijo, ki naj bi 
podrobneje razmejila razmerja med osebami na področju 
železniškega prometa. Osebe s tega področja naj bi razdelili na 
več neodvisnih delov, ki bodo pristojni za izdajanje predpisov in 
nadzor nad njihovim izvajanjem. 

c) Kraljevina Nizozemska 

Na podoben način kot Danska ima zakonodajno urejeno področje 
železniškega prometa Kraljevina Nizozemska. Pooblastila za 
urejanje vseh pravnih vprašanj s področja varnosti v železniškem 
prometu so z zakonom, ki ima 12 členov prenesena na ministra, 

v katerega delovno področje sodi promet. Ta zadevna vprašanja 
ureja s podzakonskimi predpisi. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 
85/00) se v tretjem odstavku 1. člena črta besedilo v oklepaju. 

2. člen 

(1) Za besedilom 1. točke prvega odstavka 2. člena se doda 
nova 1 .a točka, ki se glasi: 

"1.a železniška proga (v nadaljnjem besedilu: proga) je 
gradbeni inženirski objekt javne železniške infrastrukture, ki 
je namenjen za odvijanje železniškega prometa;" 

(2) Besedilo 2. točke prvega odstavka se nadomesti z besedilom, 
ki se glasi: 

"2. upravljavec javne železniške infrastrukture (v nadaljnjem 
besedilu: upravljavec) je oseba javnega prava, ki je odgovorna 
za pripravo, organizacijo in vodenje gradnje ter vzdrževanja 
javne železniške infrastrukture, vodenje prometa na njej in 
za gospodarjenje z njo; 

2.a pooblaščeni upravljavec je pravna oseba, s katero 
upravljavec v imenu in za račun države sklene pogodbo o 
opravljanju gospodarske javne službe, ki je določena v 11. 
členu Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 92/ 
99, 11/01, 33/01 in 110/02);" 

(3) Besedilo 5. točke prvega odstavka se nadomesti z besedilom, 
ki se glasi: 
"5. vodenje železniškega prometa na javni železniški 
infrastrukturi obsega predvsem: 
- vodenje prometa vlakov; 

izvajanje voznega reda; 
- opravljanje tehnološkega procesa dela na prometnih 

mestih; 
nadzor nad delom prevoznikov, ki ga zahteva opravljanje 
dela skladno s tem zakonom in predpisi, ki urejajo varnost 
v železniškem prometu; 

- obveščanje agencije o sumu kršitve, ki jo je storil prevoznik 
s svojim ravnanjem v nasprotju z licenco, varnostnim 
spričevalom ali dodeljeno vlakovno potjo in inšpekcijske 
službe, pristojne za železniški promet, o kršitvah določb 
predpisov, ki urejajo varnost v železniškem prometu;" 

(4) Za besedilom 6. točke prvega odstavka se doda nova 6. a 
točka, ki se glasi: 
"6.a servisni tiri so popravljalni tiri, tiri za popravilo železniških 
vozil in odstranjevanje napak, nastalih pri natovarjanju tovorov, 
tiri v lokomotivskih depojih in garažni tiri;" 

(5) V besedilu 7. točke prvega odstavka se besede "ga ne upravlja 
upravljavec in" črtajo, pred podpičjem pa dodajo besede "in ni 
sestavni del javne železniške infrastrukture". 

(6) V besedilu 8. točke prvega odstavka se besede "in prednjih 
signalih" nadomestijo z besedami "signalih in predsignalih". 
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(7) Besedilo 9. točke prvega odstavka se nadomesti z besedilom, 
ki se glasi: 
"9. železniško območje je zemljišče, na katerem je proga in 
obsega tudi progovni pas in postajna poslopja (zgradbe) z 
gradbeno parcelo ter površine, na katerih poteka dejavnost, 
povezana s prevozom potnikov ali blaga;" 

(8) Za besedilom 25. točke prvega odstavka se doda nova 25.a 
točka, ki se glasi: 
"25.a stabilne naprave električne vleke so železniški napajalni 
daljnovodi, elektronapajalne postaje, vozno omrežje in 
naprave za daljinsko vodenje stabilnih naprav vključno s 
pripadajočimi zgradbami;" 

(9) V besedilu 46. točke prvega odstavka se za besedo "delavec" 
doda besedilo "oziroma delavka (v nadaljnjem besedilu: izvršilni 
železniški delavci);«. 

(10)2a besedilom 46. točke prvega odstavka se doda nova 46.a 
točka, ki se glasi: 
"46.a strokovni pregled je zdravniški pregled izvršilnega 

železniškega delavca, ki obsega odvzem krvi, krvi in urina ali 
krvi in druge telesne tekočine z analizo zaradi ugotavljanja 
prisotnosti alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih 
psihoaktivnih snovi v organizmu in ugotavljanje motenj v 
vedenju, ki lahko povzročijo nezanesljivo ravnanje v 
železniškem prometu;". 

(11) Za besedilom 49. točke prvega odstavka se dodajo nove 
49.a, 49.b, 49,c, 49.d in 49. e točka, ki se glasijo: 
"49.a železniški prometni sistem je celotni ustroj prometnega 
omrežja, ki je sestavljen iz železniških prog in njihovih 
sestavnih delov, ki so zgrajene ali nadgrajene za 
konvencionalni, hitri in kombinirani železniški promet, ter iz 
železniškega voznega parka, ki je namenjen za vožnjo po tej 
infrastrukturi; 
49.b komponenta interoperabilnosti je vsaka osnovna 
komponenta, skupina komponent, podsklop ali celotni sklop 
opreme, vgrajene ali namenjene vgraditvi v podsistem, od 
katerega je neposredno ali posredno odvisna interoperabilnost 
vseevropskega železniškega sistema za visoke ali 
konvencionalne hitrosti pri čemer izraz "komponenta" zajema 
opredmetena in neopredmetena sredstva, kot je npr. 
programska oprema; 

49.c bistvene zahteve so vsi pogoji, katere morajo izpolnjevati 
vseevropski železniški sistemi za konvencionalne ali visoke 
hitrosti, podsistemi in komponente interoperabilnosti, vključno 
z vmesniki; 

49.d evropska specifikacija je skupna tehnična specifikacija, 
evropsko tehnično soglasje ali nacionalni standard, ki 
prevzema evropski standard; 

49.e tehnična specifikacija za interoperabilnost (v nadaljnjem 
besedilu: TSI), je specifikacija, ki zajema vsak podsistem ali 
del podsistema z namenom, da bi zadostil bistvenim zahtevam 
in zagotovil interoperabilnost vseevropskega železniškega 
sistema za visoke ali konvencionalne hitrosti." 

(12) Črta se besedilo 16. in 33. točke. 

(13) Točke prvega odstavka 2. člena se ustrezno preštevilčijo. 

3. člen 

Za 2. členom se doda 2.a člen, ki se glasi: 

"2.a člen 
(posebni predpisi ministra) 

(1) Minister določi seznam in sestavne dele železniškega 
prometnega sistema, podsistemov, komponent oziroma 
elementov, morebitne sklope ali podsklope sistema in njegovih 
sestavnih delov, pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podsistemi 
oziroma njihovi sestavni deli za doseganje interoperabilnosti 
vseevropskega sistema železniških prog ter obveznosti 
upravljavca, pooblaščenega upravljavca ali prevoznika 
sistema oziroma podsistemov. 

(2) Minister določi organ ali organizacijo, ki je odgovorna za 
ocenjevanje skladnosti ali primernosti za uporabo komponent 
interoperabilnosti ali za presojo postopka verifikacije 
podsistemov. O določitvi organa, ki v Republiki Sloveniji opravlja 
vlogo "priglašenega organa", obvesti pristojni organ Evropske 
skupnosti." 

4. člen 

Naslov prvega podpoglavja v poglavju II. POGOJI ZA VAREN 
ŽELEZNIŠKI PROMET se nadomesti z besedilom:"1. Proge". 

5. člen 

(1) Besedilo 4. člena se nadomesti z besedilom, ki se glasi: 

"4. člen 
(Sestavni deli proge) 

(1) Sestavni deli proge so: 
spodnji in zgornji ustroj proge; 

- signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave, 
vključno z napravami za njihovo napajanje z električno 
energijo in prostori za te naprave; 
zgradbe in prostori za vodenje in urejanje prometa; 
nivojska in izvennivojska križanja; 
stabilne naprave električne vleke; 

- progovni pas; 
zračni prostor nad ravnino tirnic v višini 10 m oziroma, če 
v progovnem pasu poteka daljnovod nazivne napetosti 
220 kV zračni prostor nad ravnino tirnic v višini 12,75 m, 
oziroma, če v progovnem pasu poteka daljnovod nazivne 
napetosti 400 Kv, zračni prostor nad ravnino tirnic v višini 
14 m; 
servisni tiri; 

- površine, na katerih poteka dejavnost, povezana s 
prevozom potnikov ali blaga." 

6. člen 

(1) Naslov 5. člena se spremeni tako, da se glasi: "Pogoji za 
projektiranje, gradnjo in vzdrževanje prog". 
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(2) Drugi in tretji odstavek se nadomestita z besedilom, ki se 
glasi: 
"(2) Posamezni elementi sestavnih delov proge se lahko 
vgradijo v progo in vključijo v železniški promet le, če 
izpolnjujejo predpisane pogoje. Minister izda podzakonske 
predpise, s katerimi se podrobneje določijo pogoji za 
projektiranje, gradnjo in vzdrževanje posameznih sestavnih 
delov prog. 

(3) Tehnične zahteve za sestavne dele proge predpiše min- 
ister s tehničnimi predpisi. Elementi sestavnih delov prog se 
štejejo za skladne z zahtevami tehničnega predpisa, če 
ustrezajo zahtevam slovenskih nacionalnih standardov in/ali 
tehničnih specifikacij, na katere se tehnični predpis sklicuje." 

(3) V petem odstavku se zadnji stavek nadomesti z besedilom, 
ki se glasi: "Seznam izdanih tehničnih specifikacij in seznam 
slovenskih nacionalnih standardov, ki ustvarjajo domnevo o 
skladnosti sestavnih delov prog minister objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. Tehnične specifikacije so dostopne 
na ministrstvu, pristojnem za promet, slovenski nacionalni 
standardi pa pri organu, pristojnem za standardizacijo." 

(4) V 2. alinei šestega odstavka se črtata besedi "izdati oziroma". 

(5) Za šestim odstavkom 5. člena se dodajo novi sedmi, osmi in 
deveti odstavek, ki se glasijo: 
"(7) Za predpisovanje tehničnih zahtev in ugotavljanje 
skladnosti gradbenih proizvodov se, če s tem zakonom ni 
drugače določeno, za elemente sestavnih delov prog 
uporabljajo določila predpisov o gradbenih proizvodih. 

(8) Poleg ugotavljanja skladnosti elementov sestavnih delov 
proge s predpisanimi tehničnimi zahtevami po določilih šestega 
odstavka tega člena je treba pri sestavnih delih prog, ki 
zagotavljajo varnost v železniškem prometu, ugotoviti 
združljivost elementov sestavnih delov prog z obstoječimi 
elementi na katere se ti priključujejo ali vgrajujejo, njihovo 
varnost, razpoložljivost in zanesljivost.'Podzakonski predpisi, 
ki jih izdaja minister, morajo določiti, kateri sestavni deli prog 
zagotavljajo varnost železniškega prometa. 

(9) Izpolnjevanje zahtev iz prejšnjega odstavka, ugotavlja 
komisija, ki jo imenuje minister. Na podlagi pozitivnega mnenja 
komisije minister izda dovoljenje za vgradnjo v proge." 

(6) Dosedanji sedmi in osmi odstavek postaneta deseti in enajsti 
odstavek. 

(7) Besedilo dosedanjega osmega (novega enajstega) odstavka 
5. člena se nadomesti z besedilom, ki se glasi: 
"(11) Slovensko tehnično soglasje je pozitivna tehnična ocena 
ustreznosti gradbenih proizvodov, vgrajenih v sestavne dele 
proge za predvideno uporabo. Temeljiti mora na izpolnjevanju 
bistvenih zahtev za sestavne dele proge, za katere se 
uporablja. Slovensko tehnično soglasje k določenemu 
sestavnemu delu proge podeli organ za tehnična soglasja, s 
sedežem v Republiki Sloveniji." 

7. člen 

Črta se besedilo 6. člena. 

8. člen 

Besedilo 7. člena se nadomesti z besedilom, ki se glasi: 

"7. člen 
(Vzdrževanje prog) 

(1) Proge se morajo vzdrževati tako, da se zagotavlja varen 
železniški promet, in morajo biti redno nadzorovane in občasno 
pregledane. 

(2) Vzdrževanje prog obsega: 
redna vzdrževalna dela (vzdrževalna dela v obsegu, ki 
omogoča njeno normalno obratovalno sposobnost in 
zagotavlja prometno varnost); 
investicijska vzdrževalna dela; 
vzdrževalna dela v javno korist." 

9. člen 

Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi: 

"7.a člen 
(Temeljni pogoji gradbenih elementov zgornjega 

ustroja prog) 

(1) Gradbeni elementi zgornjega ustroja prog morajo izpolnjevati 
naslednje temeljne pogoje: 

1. tirna širina mora pri novogradnjah znašati 1435 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 lahko odvisno od polmera loka in od največje 
dovoljene progovne hitrosti nadvišana, vendar ne več kot 
150 mm; 

3. vzdolžni nagib proge na odprti glavni progi je lahko največ 
12,5 promila, izjemoma največ 17,5 promila, na odprti 
regionalni progi pa največ 25 promila; 

4. vzdolžni nagib tirov na postaji sme biti največ 1 promile, če 
je postaja v premi, in največ do 2,5 promila, če je postaja v 
krivini, odvisno od polmera krivine; 

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." 

11. november2003 89 poročevalec, št. 92 



10. člen 15. člen 

V besedilu 8. člena se pred besedo "upravljavec" doda beseda 
"pooblaščeni". 

11. člen 

(1) V besedilu tretjega odstavka 11. člena se pred besedo 
"soglasja" doda beseda "predhodnega". 

(2) V besedilu zadnjega stavka četrtega odstavka se beseda 
"ministra" nadomesti z besedami "upravljavca, ki ga ta izda s 
soglasjem ministra". 

(3) Dodajo se novi peti, šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se 
glasijo: 
"(5) Predhodno soglasje iz drugega in tretjega odstavka ter 
izjemno soglasje iz četrtega odstavka izda stranki na njeno 
vlogo upravljavec ob upoštevanju določb Zakona o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list, RS, št. 80/99, 70/00 in 52/ 
02). 
(6) Upravljavčeva odločba o izjemnem soglasju temelji na 
priporočilu komisije, ki jo imenuje upravljavec in jo sestavljajo: 

predstavnik(i) upravljavca, 
predstavnik(i) pooblaščenega upravljavca, 
predstavnik(i) inšpekcijskih služb, pristojnih za železniški 
promet. 

(7) Upravljavec mora kopijo akta iz petega odstavka tega 
člena vročiti inšpekcijskim službam, pristojnim za železniški 
promet, in pooblaščenemu upravljavcu. 

(8) Pooblaščeni upravljavec mora o posegih v varovalni 
progovni pas, ki neposredno vplivajo na varen železniški 
promet, obveščati inšpekcijske službe, pristojne za železniški 
promet." 

(3) Besedilo dosedanjega petega odstavka, ki postane deveti 
odstavek, se nadomesti z besedilom, ki se glasi: "Pogoji iz 
drugega in tretjega odstavka tega člena se določijo s 
predpisom, ki ga izda minister." 

12. člen 

V besedilu drugega odstavka 12. člena se pred besedo 
"upravljavec" doda beseda "pooblaščeni". 

13. člen 

Črta se besedilo 14. člena. 

14. člen 

(1) Drugi odstavek 15. člena se nadomesti z besedilom, ki se 
glasi: " (2) Odstopanja od določbe prvega odstavka tega 
člena so dopustna na podlagi posebnega akta, ki ga izda 
minister." 

Besedilo 19. člena se nadomesti z besedilom, ki se glasi: 

"19. člen 
(Gradnja nove proge in rekonstrukcija proge) 

(1) Gradnja nove proge in rekonstrukcija proge se izvedeta v 
skladu s predpisi o graditvi objektov, če ni s tem zakonom 
določeno drugače. 

(2) Za dela iz prejšnjega odstavka tega člena odredi upravni 
organ, pristojen za gradbene zadeve, ki je izdal gradbeno 
dovoljenje, poskusno obratovanje na predlog komisije, ki je 
opravila tehnični pregled, kadar brez tega ni mogoče ugotoviti 
skladnosti izvedenih del s predpisi, ki določajo pogoje za 
projektiranje in gradnjo železniških prog ter zahteve za 
zagotovitev varnosti v železniškem prometu." 

16. člen 

Besedilo 20. člena se nadomesti z besedilom, ki se glasi: 

"20. člen 
(Vzdrževalna dela) 

, (1) Redna vzdrževalna dela pomenijo zamenjavo izrabljenih 
elementov sestavnih delov proge ter izvedbo manjših popravil 
in del na progi ali na posameznih sestavnih delih proge, s 
katerimi se ne spreminja zmogljivost opreme in tehnoloških 
naprav, ne posega v konstrukcijo sestavnega dela proge ter 
ne spreminjajo zmogljivost, velikost, namembnost in zunanji 
videz proge. 

(2) Z rednimi vzdrževalnimi deli na progi in njenih sestavnih delih 
je treba zagotoviti: 
- zanesljivo in kakovostno delovanje; 

zmanjševanje števila napak; 
najvišjo možno razpoložljivost; 
odpravo napak v predpisanih rokih; 
redni nadzor in občasne preglede. 

(3) Investicijska vzdrževalna dela pomenijo izvedbo popravil, 
gradbenih, inštalacijskih in drugih del ter izboljšav, ki sledijo 
napredku tehnike, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo 
proge in ne spreminjajo njena zmogljivost, velikost, 
namembnost in zunanji videz, inštalacije, napeljave, 
tehnološke naprave in oprema pa se posodobijo oziroma 
izvedejo njihove druge izboljšave. 

(4) Z investicijskimi vzdrževalnimi deli je treba predvsem 
zagotoviti: 

zamenjavo in dopolnitev izrabljenih elementov v 
predpisanih rokih; 
vgradnjo sodobnejših tehnoloških rešitev pri napravah in 
objektih; 

- podaljšanje življenjske dobe posameznih sestavnih delov 
proge. 
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(5) Investicijska vzdrževalna dela se načrtujejo in izvajajo na 
podlagi tehničnih elaboratov, izdelanih za vsak sestavni del 
proge posebej. Upravljavec je pristojen za izdelavo tehničnih 
elaboratov in vključevanje sprememb v vso ustrezno 
dokumentacijo. Kakovost izvedenih del in njihovo usklajenost 
s tehničnimi elaborati, preveri komisija za notranji tehnični 
pregled, ki jo imenuje upravljavec. 

(6) Vzdrževalna dela v javno korist pomenijo izvedbo investicijskih 
vzdrževalnih del in vzdrževalnih del zaradi izboljšanja 
prometnotehniških in varnostnih lastnosti proge, s katerimi 
se ne posega v prostor zunaj progovnega pasu. Pri izvedbi 
teh del se zaradi zagotavljanja opravljanja gospodarske javne 
službe ter varnega, zanesljivega, zmogljivejšega železniškega 
prometa lahko spremeni tudi zmogljivost proge in z njo 
povezana zanesljivost delovanja sestavnih delov proge. 

(7) Vzdrževalna dela v javno korist se lahko izvajajo le na podlagi 
ustrezne dokumentacije, ki mora biti revidirana. Ustrezna 
dokumentacija za sestavne dele proge so izvedbeni načrti 
posameznih delov proge. Postopek revizije načrtov vodi 
upravljavec. 

(8) Pred začetkom investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih 
del v javno korist mora za takšna dela vso dokumentacijo 
upravljavec poslati ministrstvu za promet v pregled. Minister 
odloči: 

ali se takšna dela izvajajo po petem odstavku tega člena; 
ali se takšna dela izvajajo po devetem odstavku tega 
člena; 

- ali za takšna dela prepiše posebni postopek tehničnega 
pregleda in izdaje obratovalnega dovoljenja; 

- ali takšnih del ne dovoli izvesti. 

(9) Kakovost in usklajenost izvedenih vzdrževalnih in 
investicijskih vzdrževalnih del iz drugega in tretjega odstavka 
z revidiranimi izvedbenemi načrti na podlagi izjave izvajalca o 
dokončanju del preveri komisija za železniški tehnični pregled, 
ki jo imenuje upravljavec ob smiselnem upoštevanju določbe 
šestega odstavka 11. člena tega zakona, razen če ta zakon 
ne določa drugače. Če komisija ugotovi, da brez poskusnega 
obratovanja v celoti ni možno ugotoviti združljivosti 
sestavnega dela proge z obstoječimi sestavnimi deli, na katere 
je le-ta vgrajen, njegovo varnost, zanesljivost in razpoložljivost, 
upravljavec odredi poskusno obratovanje in naloži komisiji 
njegovo spremljanje. Dolžina trajanja poskusnega obratovanja 
posameznih sestavnih delov proge je lahko največ šest 
mesecev z možnostjo podaljšanja za šest mesecev. 

(10) Po uspešno opravljenem železniškem tehničnem pregledu in 
notranjem tehničnem pregledu poroča komisija upravljavcu. 
Na podlagi poročila komisije za železniški tehnični pregled iz 
katerega je razvidno, da je tehnični pregled uspešno opravljen, 
izda upravljavec odločbo o začetku uporabe sestavnega dela 
proge. Kopijo odločbe mora vročiti inšpekcijskim službam, 
pristojnim za železniški promet. 

(11) Postopek za začetek in dokončanje investicijskih vzdrževalnih 
del in vzdrževalnih del v javno korist ter način postopnega 
vključevanja posameznih elementov sestavnih delov proge 
ali sestavnih delov proge v redno obratovanje predpiše min- 
ister. V predpisu lahko določi, da bo v določenih primerih zaradi 
pomembnosti ali obsega dela, katerega kakovost in skladnost 
z revidiranimi načrti je treba preveriti, sam imenoval komisijo 
za železniški tehnični pregled iz devetega odstavka in sam 
izdal odločbo o začetku uporabe sestavnega dela proge." 

17. člen 

Za 21. členom se doda nov 21 .a člen, ki se glasi: 

"21 .a člen 
(Novi nivojski prehod) 

Ustreznost projekta novega nivojskega prehoda in njegovega 
zavarovanja preveri komisija iz šestega odstavka 109. člena. 
Nivojski prehodi se praviloma ne smejo graditi na razdalji manj 
kot 2000 metrov od obstoječega nivojskega ali izvennivojskega 
prehoda." 

18. člen 

(1) V besedilu prvega odstavka 23. člena se za besedo 
"infrastrukture" vejica nadomesti s piko, preostalo besedilo 
do konca prvega stavka pa se črta. 

(2) Drugi stavek drugega odstavka se nadomesti z besedilom, 
ki se glasi: "Proga pod nadvozom skupaj z morebitnimi 
napeljavami in napravami, potrebnimi za njeno pravilno in 
varno uporabo, je objekt javne železniške infrastrukture." 

19. člen 

Besedilo 34. člena se nadomesti z besedilom, ki se glasi: 

"34. člen 
(Pogoji za vožnjo železniških vozil) 

(1) Železniška vozila smejo voziti po progah, če ustrezajo 
določbam tega zakona, določbam mednarodnih sporazumov, 
ki zavezujejo Republiko Slovenijo, in obveznim določilom UIC. 

(2) Če železniška vozila ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnjega 
odstavka, lahko o vožnji po progah odloči upravljavec, s tem 
da določi dodatne pogoje, ki bodo zagotavljali varnost v 
železniškem prometu. 

(3) Upravljavčeva odločitev pri izdaji odločbe iz prejšnjega 
odstavka, temelji na priporočilu komisije, ki jo imenuje 
upravljavec in ki jo sestavljajo: 

predstavnik(i) upravljavca, 
- predstavnik(i) pooblaščenega upravljavca, 

(4) Upravljavec mora kopijo akta iz drugega odstavka tega člena 
vročiti inšpekcijskim službam, pristojnim za železniški promet, 
in pooblaščenemu upravljavcu." 

20. člen 

V besedilu prvega odstavka 38. člena se črtajo besede "lahkih 
motornih drezin in". 

21. člen 

(1) V besedilu 1. točke prvega odstavka 39. člena se pred 
podpičjem dodajo besede: "razen lokomotiv, ki se uporabljajo 
samo za premik". 

(2) V besedilu drugega odstavka 39. člena se za besedo "namene" 
dodajo besede "z lastnim pogonom". 
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22. člen 

V 45. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
"(3) Pri sestavljanju vlaka in razporejanju železniških vozil vanj 
mora prevoznik upoštevati pravila o prevozu nevarnega blaga." 

23. člen 

V besedilu prvega odstavka 48. člena se pred besedo "upravljavec" 
doda beseda "pooblaščeni". 

24. člen 

V 2. točki prvega odstavka 52. člena se za besedami "v smeri 
vožnje vlaka" dodajo besede ",ki nima samostojnega predsignala", 
besedilo v nadaljevanju pa ostane nespremenjeno. 

25. člen 

(1) Besedilo drugega odstavka 58. člena se nadomesti z 
besedilom, ki se glasi: 
"(2) Izredno preverjanje strokovne usposobljenosti se mora 
opraviti, če bi delavec zaradi nepoznavanja predpisov lahko 
ogrozil varnost železniškega prometa, če ne izpolnjuje 
predpisanih obveznosti glede strokovnega izpopolnjevanja 
ob izdaji novih predpisov ali ob izdaji vsebinskih sprememb 
veljavnih predpisov. 

(2) V besedilu tretjega odstavka 58. člena se pred besedo 
"upravljavec" doda beseda "pooblaščeni". 

26. člen 

V besedilu drugega odstavka 59. člena se pred besedo 
"upravljavcu" doda beseda "pooblaščenem". 

27. člen 

Besedilo prvega odstavka 68. člena se nadomesti z besedilom, ki 
se glasi: 

"(1) Pooblaščeni delavec delodajalca ali pristojni inšpektor 
lahko izvršilnemu železniškemu delavcu odredi preizkus s 
sredstvi ali napravami za ugotavljanje alkohola v organizmu 
ali odredi strokovni pregled v zdravstvenem zavodu, da se 
ugotovi, ali je pod vplivom alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil 
ali drugih psihoaktivnih snovi. 

(2) Dejstva iz prejšnjega odstavka ugotavlja inšpektor oziroma 
pooblaščeni delavec pooblaščenega upravljavca ali 
prevoznika ob smiselni uporabi določb 120. člena Zakona o 
varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 61/00, 
21/02 in 67/02)." 

28. člen 

V besedilu 72. člena se pred besedo "upravljavec" doda beseda 
"pooblaščeni". 

29. člen 

(1) V besedilu prvega odstavka 74. člena se v prvem in drugem 
stavku pred besedo "upravljavec" doda beseda "pooblaščeni". 

(2) Besedilo drugega in tretjega odstavka 74. člena se nadomesti 
z besedilom, ki se glasi: 
"(2) Organ notranjega nadzora mora v primerih iz drugega 
odstavka 58. člena odrediti izredno preveritev strokovne 
usposobljenosti, če pa je podan sum o duševnih ali telesnih 
zmožnostih delavca mora odrediti izredni zdravstveni pregled. 
Če je delavcu odrejena izredna preveritev strokovne 
usposobljenosti ali izredni zdravstveni pregled lahko 
pooblaščeni upravljavec ali prevoznik brez spremembe 
pogodbe o zaposlitvi ali sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi 
delavcu odredi opravljanje drugega ustreznega dela v skladu 
z njegovo strokovno in zdravstveno sposobnostjo do 
ugotovitve, da izpolnjuje pogoje strokovne usposobljenosti 
oziroma predpisane posebne zdravstvene pogoje. Začasno 
opravljanje drugega dela je obveznost delavca. 

(3) Ugovor zoper odločbo organa notranjega nadzora, s katero 
je delavcu na podlagi drugega odstavka tega člena odrejena 
izredna preveritev strokovne usposobljenosti ali izredni 
zdravstveni pregled, ne zadrži izvršitve." 

30. člen 

Naslov osmega podpoglavja v poglavju II. POGOJI ZA VAREN 
ŽELEZNIŠKI PROMET se nadomesti z besedilom: "8. Posebni 
varnostni ukrepi" 

31. člen 

Besedilo 75. člena se nadomesti z besedilom členov 75., 75.a, in 
75.b, ki se glasijo: 

"75. člen 
(Začasna prepoved opravljanja dela) 

(1) Izvršilnemu železniškemu delavcu se začasno prepove 
opravljanje dela: 

če po izvidu in mnenju ustrezne zdravstvene organizacije 
duševno ali telesno ni zmožen opravljati dela - dokler 
traja ta nezmožnost; 
če ne gre na zdravstveni pregled, na katerega je poslan 
- dokler ne gre na ta pregled; 

- če pri preverjanju strokovne usposobljenosti ne pokaže 
ustreznega znanja za opravljanje dela - dokler ne pokaže 
ustreznega strokovnega znanja; 
če ne gre za strokovno preverjanje, na katero je poslan - 
dokler ne gre za to preverjanje. 

(2) V primerih iz 1. do 4. alinee prvega odstavka tega člena izreče 
začasno prepoved opravljanja dela pooblaščeni delavec 
pooblaščenega upravljavca ali prevoznika, s katerim je 
delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi. V tej pogodbi mora biti 
določeno, da bo delavec spoštoval posebni varnostni ukrep 
- začasno prepoved opravljanja dela, ki ga določa ta zakon in 
mu ga izreče pooblaščena oseba, ter da ne bo nasprotoval 
izvršitvi ukrepa, dokler traja razlog zanj. 

75.a člen 
(Začasna prepoved opravljanja dela na kraju samem) 

(1) Inšpektor oziroma pooblaščeni delavec pooblaščenega 
upravljavca ali prevoznika na kraju samem začasno prepove 
delo izvršilnemu železniškemu delavcu: 
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če ugotovi, da opravlja delo ali da poskuša opravljati delo, 
očitno pa je v takem duševnem ali telesnem stanju 
(utrujenost, bolezen, vpliv zdravil in mamil ali drugih opojnih 
sredstev), da ni zmožen varno opravljati svojih del in 
nalog; 

- če ugotovi, da opravlja delo dlje od dovoljenega trajanja 
delovnega časa v eni izmeni; 

- če ugotovi, da je zaradi nepazljivosti ali kako drugače 
povzročil izreden dogodek v železniškem prometu in tako 
ogrozil njegovo varnost. 

(2) Izvršilnemu železniškemu delavcu inšpektor oziroma 
pooblaščeni delavec pooblaščenega upravljavca ali 
prevoznika o začasni prepovedi opravljanja dela skladno z 
razlogi iz prvega odstavka tega člena izda odločbo, ki vsebuje: 
ime in priimek delavca, številko odločbe, čas trajanja 
prepovedi opravljanja del in nalog ter dan in mesec njene 
izdaje. 

(3) V pogodbi o zaposlitvi, ki jo je izvršilni železniški delavec 
sklenil s pooblaščenim upravljavcem oziroma prevoznikom, 
mora biti določeno, da bo delavec spoštoval poseben 
varnostni ukrep - začasno prepoved dela, ki ga določa ta 
zakon in da ne bo nasprotoval izvršitvi ukrepa, dokler traja 
razlog zanj. 

75.b člen 
(Prepoved opravljanja dela, povezanega z varnostjo 

železniškega prometa) 

Izvršilni železniški delavec, ki mu je bilo na podlagi 1. do 4. alinee 
prvega odstavka 75. člena oziroma 1. do 3. alinee prvega odstavka 
75.a člena začasno prepovedano opravljanje dela, povezanega 
z varnostjo železniškega prometa, ne sme opravljati del, 
povezanih z varnostjo v železniškem prometu, dokler traja 
prepoved." 

32. člen 

V besedilu prvega in drugega odstavka 76. člena se pred besedo 
"upravljavec" doda beseda "pooblaščeni". 

33. člen 

V besedilu prvega odstavka 77. člena se za besedo "upravljavec" 
postavi vejica in dodata besedi "pooblaščeni upravljavec", beseda 
"morata," pa se nadomesti z besedo "morajo". 

34. člen 

Besedilo 78. člena se nadomesti z besedilom, ki se glasi: 

"78. člen 
(Dolžnost obveščanja inšpekcijskih služb, pristojnih 
za železniški promet, in drugih organov in organizacij 

ter raziskave izrednega dogodka) 

(1) Pooblaščeni upravljavec mora takoj in ob vsakem času 
obvestiti inšpekcijske službe, pristojne za železniški promet, 
upravljavca, pristojne organe in organizacije o nesrečah in 
nezgodah, v katerih je prišlo do poškodovanja oseb, nastanka 
precejšnje gmotne škode ter o izrednih dogodkih, ki imajo 
znake kaznivega dejanja. 

(2) Pooblaščeni upravljavec mora obveščati inšpekcijske službe, 
pristojne za železniški promet, tudi o vseh drugih izrednih 

dogodkih, ki neposredno vplivajo na varen železniški promet. 

(3) Upravljavec, pooblaščeni upravljavec in prevoznik morajo 
raziskati izredni dogodek in voditi evidenco o izrednih dogodkih 
v železniškem prometu ter o drugih pojavih, pomembnih za 
varen železniški promet. 

(4) Način ugotavljanja, evidentiranja, statistično spremljanje ter 
objavljanje podatkov o izrednih dogodkih določi minister." 

35. člen 

V besedilu 79. člena se beseda "ali" nadomesti z besedo "in". 

36. člen 

V besedilu drugega odstavka 81.,člena se pred besedo 
"upravljavca" doda beseda "pooblaščenega". 

37. člen 

V besedilu drugega, tretjega in petega odstavka 82. člena se pred 
besedo "upravljavca" doda beseda "pooblaščenega". 

38. člen 

V naslovu in besedilu 83. člena se pred besedo "upravljavec" v 
različnih sklonih doda beseda "pooblaščeni" v ustreznem sklonu. 

39. člen 

Besedilo 85. člena se nadomesti z besedilom, ki se glasi: 

"85. člen 
(Projektiranje, gradnja in vzdrževanje industrijskih 

tirov in prog drugih železnic) 

(1) Za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje drugih industrijskih 
tirov in prog drugih železnic veljajo splošni predpisi o graditvi 
objektov, če ta zakon ne določa drugače. 

(2) Pogoji, ki veljajo za varnost v železniškem prometu, se 
smiselno upoštevajo tudi za industrijske tire in proge drugih 
železnic." 

40. člen 

(1) V besedilu naslova 86. člena se črtajo besede ",ki niso 
priključeni na javno železniško infrastrukturo". 

(2) V prvem odstavku 86. člena se črtajo besede ",ki niso 
priključeni na javno železniško infrastrukturo", beseda "min- 
ister" pa se nadomesti z besedilom "upravljavec s soglasjem 
ministra". 

(3) Za prvim odstavkom 86. člena se dodata nov drugi in tretji 
odstavek, ki se glasita: 
"(2) Upravljavčeva odločitev pri izdaji odločbe iz prejšnjega 
odstavka temelji na priporočilu komisije, ki jo imenuje 
upravljavec in ki jo sestavljajo: 

predstavnik(i) upravljavca, 
predstavnik(i) pooblaščenega upravljavca, 
predstavnik(i) inšpekcijskih služb, pristojnih za železniški 
promet. 
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(3) Upravljavec mora kopijo akta iz drugega odstavka tega člena 
vročiti inšpekcijskim službam, pristojnim za železniški promet, 
in pooblaščenemu upravljavcu." 

(4) Dosedanji drugi odstavek postane četrti. 

41. člen 

V besedilu 88. člena se dodajo nov drugi, tretji in četrti odstavek, 
ki se glasijo: 

"(2) Za cepno kretnico, ki je sestavni del cepišča, in za 
industrijski tir oziroma progo druge železnice, ki poteka po 
parceli, ki je sestavni del javne železniške infrastrukture, skrbi 
pooblaščeni upravljavec. Ta mora skrbeti za sposobnost 
obratovanja vseh elementov, ki sestavljajo cepišče, stroški 
za nadzor nad cepiščem in vzdrževanje njegovih sestavnih 
delov pa bremenijo lastnika industrijskega tira oziroma proge 
druge železnice. 

(3) Medsebojna razmerja lastnika in pooblaščenega 
upravljavca morajo biti določena v pogodbi iz drugega 
odstavka 91. člena tega zakona. Njene določbe lahko 
odstopajo od določbe prejšnjega odstavka tega člena, če so 
za to podani utemeljeni razlogi. Če pogodba določa, da mora 
pooblaščeni upravljavec stroške iz prejšnjega odstavka kriti 
sam, jih ne more uveljaviti v breme vzdrževanja javne 
železniške infrastrukture". 

(4) Lastnik cepne kretnice in industrijskega tira lahko 
pooblaščenemu upravljavcu naloži odstranitev cepne kretnice 
ali industrijskega tira oziroma proge druge železnice, ki poteka 
po parceli, ki je sestavni del javne železniške infrastrukture. 
Stroški odstranitve in stroški vzpostavitve normalnih pogojev 
za odvijanje železniškega prometa bremenijo lastnika." 

42. člen 

V besedilu prvega odstavka 89. člena se pred besedo "upravljavec" 
doda beseda "pooblaščeni". 

43. člen 

V naslovu in besedilu 91. člena se pred besedo "upravljavcem" v 
različnih sklonih doda beseda "pooblaščenim". 

44. člen 

V prvem odstavku 93. člena se besede "zakonu o upravi" 
nadomestijo z besedami "zakonu o inšpekcijskem nadzoru". 

45. člen 

V besedilu 95. člena se pred besedo "upravljavec" doda beseda 
"pooblaščeni". 

46. člen 

(1) V besedilu prvega odstavka 106. člena se pred besedo 
"upravljavec" doda beseda "pooblaščeni". 

(2) Črta se drugi odstavek 106. člena. 

47. člen 

Črta se 107. člen. 

48. člen 

(1) Besedilo šestega odstavka 109. člena se nadomesti z 
besedilom, ki se glasi: 
"(6) Skladnost obstoječega načina zavarovanja s predpisom 
iz 25. člena tega zakona ugotavlja komisija, ki jo imenuje 
upravljavec in jo sestavljajo: 

predstavnik(i) upravljavca, 
predstavnik(i) pooblaščenega upravljavca, 
predstavnik(i) inšpekcijskih služb, pristojnih za železniški 
promet, 

- predstavnik(i) organa za notranje zadeve, 
predstavnik(i) upravljavca ceste, 
predstavnik(i) lokalne skupnosti, na katere območju je 
prehod. 

Če komisija ugotovi neskladnost med predpisano in dejansko 
obliko zavarovanja nivojskega prehoda, predlaga rešitve, o 
katerih odloči upravljavec." 

(2) Doda se nov sedmi odstavek 109. člena, ki se glasi: 
"(7) Upravljavec mora kopijo akta iz šestega odstavka tega 
člena vročiti inšpekcijskim službam, pristojnim za železniški 
promet, in pooblaščenemu upravljavcu." 

(3) Dosedanja sedmi odstavek in osmi odstavek 109. člena 
postaneta osmi in deveti odstavek. 

(4) Besedilo dosedanjega osmega odstavka 109. člena se 
nadomesti z besedilom, ki se glasi: 
"(9) Minister na predlog upravljavca z odredbo ukine nivojski 
prehod." 

49. člen 

V besedilu 112. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"(3) Opremo, ki jo določa 5. točka prvega odstavka 39. člena 
morajo imeti vsa nova vlečna vozila, vlečna vozila, ki se že 
uporabljajo, pa morajo biti opremljena z njo najpozneje do leta 
2010. Enako velja za motorna vozila z lastnim pogonom." 

PREHODNE DOLOČBE 

50. člen 

(1 )Za sestavne dele prog in njihove elemente, ki so bili vgrajeni v 
proge in za katere po dosedanjih predpisih ni bil začet postopek 
za priglasitev, za gradbeno dovoljenje ali drug ustrezen postopek, 
ki omogoča vključitev v obratovanje, ali takšen postopek ni bil 
potreben, ta zakon ali na njegovi podlagi sprejeti predpisi pa 
določajo, da mora biti postopek izveden, se mora postopek izvesti 
po izdaji akta iz enajstega odstavka 20. člena. 

(2)Predlog seznama sestavnih delov prog in njihovih elementov, 
za katere je treba izvesti postopek za vključitev v obratovanje, 
pripravita pooblaščeni upravljavec In prevoznik najpozneje v enem 
mesecu po izdaji akta iz prejšnjega odstavka in ga predložita 
Javni agenciji za železniški promet Republike Slovenije. Javna 
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agencija za železniški promet Republike Slovenije preveri 
predloženi seznam in ga posreduje ministru s predlogom za izdajo 
odločb o začetku uporabe posameznega sestavnega dela ali 
njegovega elementa oziroma s predlogom postopka za izdajo te 
odločbe. 

(3) Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije ali 
minister ob smiselni uporabi 20. člena izda odločbo o začetku 
uporabe sestavnih delov prog in njihovih elementov iz prejšnjega 
odstavka, ki so na dan uveljavitve tega zakona vgrajeni v 
železniški prometni sistem. 

(4)Za sestavne dele prog in njihove elemente iz prvega odstavka 
lahko minister določi testno obratovanje, če ni mogoče dokazati 
da je njihova uporaba v skladu z zahtevami o varnosti železniškega 
prometa. Testno obratovanje sestavnega dela proge ali njegovega 
elementa pomeni obratovanje tega dela železniškega prometnega 
sistema brez neposrednega vpliva na varnost železniškega 
prometa na tak način, da se lahko ugotovi, da bo njegovo 
obratovanje zagotavljalo varnost železniškega prometa vsaj v 
enaki meri kot jo zagotavlja del, ki ga testirani del nadomešča. 
Testirani del mora v roku, ki ga določi pristojni organ in ki ne more 
biti daljši od enega leta, obratovati skupaj z delom, ki ga nadomešča. 
S primerjavo rezultatov delovanja testiranega in že delujočega 

dela se ugotovi vpliv testiranega dela na zagotavljanje varnosti 
železniškega prometa. 

51. člen 

Podzakonske akte na podlagi tega zakona mora minister izdati 
najpozneje v dveh letih po njegovi uveljavitvi. 

52. člen 

Podzakonske akte, izdane na podlagi 105. člena Zakona o varnosti 
v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 85/00), mora minister 
uskladiti s tem zakonom najpozneje do 30. 6. 2004. 

KONČNA DOLOČBA 

53. člen 

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

OBRAZLOŽITEV BESEDILA ČLENOV 

1. člen: Izraz železniška proga in v nadaljevanju uporabljani izraz 
sta določena med izrazi v 2. členu. 

2. člen: 
1. odstavek: Določen je pomen izraza železniška proga. Ta 

je opredeljena kot objekt javne železniške infrastrukture 
in objekt, po katerem se odvija železniški promet. Določba 
je vezana na opredelitev gradbenega inženirskega objekta 
iz 2. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 
110/02; v nadaljevanju: ZGO-1) in omogoča navezavo 
na določbe tega zakona o gradnji in vzdrževanju objektov. 

2. in 3. odstavek: Uskladitev z Zakonom o železniškem 
prometu (Zakon o železniškem prometu - uradno prečiščeno 
besedilo (ZZelP-UPB2) (Uradni list RS, št. 83-3968/2003) v 
nadaljevanju ZZelP). 

4. odstavek: Vsebina je dodana opredelitev servisnih tirov. 

5. odstavek: Vsebina je ustreznejša opredelitev 
industrijskega tira. 

6. odstavek: Zamenjava besed zaradi primernejše uporabe 
v železniškem izrazoslovju uporabljanih izrazov. 

7. odstavek: Pojem je podrobneje določen in združuje 
besedili 9. in 16. točke besedila prvega odstavka 2. člena. 

8. odstavek: Dodan je nov izraz, ki ga dosedanji zakon ni 
poznal, kaže pa se potreba po njegovi določitvi skladno z 
opredelitvijo vzdrževalnih del v javno korist ob upoštevanju 
ZGO-1. 

9. odstavek: Določba je redakcijske narave. Gre za 
upoštevanje Poslovnika Državnega zbora. 

10. odstavek: Določba opredeljuje vsebino strokovnega 
pregleda, na katerega lahko pristojna oseba napoti 
izvršilnega železniškega delavca, če sumi, da je pod 
vplivom psihoaktivnih zdravil ali snovi oziroma je podvržen 
motnjam v vedenju. 

11. odstavek: Določa pomen izrazov, uporabljenih v novem 
2.a členu (3. člen predlaganega zakona); njihova vsebina 
je povzeta po Direktivi Sveta 2001/16/ES z dne 19. marca 
2001 o interoperabilnosti vseevropskega železniškega 
sistema za konvencionalne hitrosti in Direktivi Sveta 96/ 
48/ES z dne 23. julija 1996 o interoperabilnosti 
vseevropskega železniškega sistema za velike hitrosti. 

12. odstavek: Določba je redakcijske narave. Črtanje 16. točke 
je posledica združitve besedil 9. in 16. točke, črtanje 33. 
točke pa je potrebno, ker takšnih drezin ni več. 

13. odstavek: Določba je redakcijske narave. 

3. člen: Vsebina je aplikacija Direktive Sveta 2001/16/ES z dne 
19. marca 2001 o interoperabilnosti vseevropskega 
železniškega sistema železniških prog za konvencionalne 
hitrosti in Direktive Sveta 96/48/ES z dne 23. julija 1996 o 
interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema za 
velike hitrosti. Te določajo sestavne dele železniškega 
prometnega sistema, organe, ki jih morajo imeti države, njihove 
pristojnosti (npr. priglašeni organ), državne pristojnosti pri 
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zagotavljanju izpolnjevanja zahtev interoperabilnosti, pravita 
sprejemanja tehničnih specifikacij za interoperabilnost in druge 
zadeve s področja obratovanja vseevropskega železniškega 
prometnega sistema. Tehnične specifikacije za 
interoperabilnost in druge tehnične dokumente (točke 49 a-d 
spremenjenega 2. člena) bo izdajala Evropska skupnost v 
obliki odločb in bodo kot take neposredno uporabljive v 
železniškem prometnem sistemu pri nas, vendar določba 
dopušča ministru, da bo tako direktivi kot z njimi povezane 
akte Evropske skupnosti uveljavljal, čeprav ne bodo v skladu 
z določbami tega zakona. Minister je pooblaščen, da skladno 
s predpisi določi organ ali drugo pravno osebo, ki bo v Evropski 
skupnosti opravljala naloge priglašenega organa (notifybody), 
kar zahtevata prej omenjeni direktivi. Priglašeni organ je 
skladno z omenjenima direktivama organ ali organizacija, ki 
je odgovorna za ocenjevanje skladnosti ali primernosti za 
uporabo komponent interoperabilnosti ali za presojo postopka 
verifikacije podsistemov. 

4. člen: Določba je redakcijske narave. Povezana je s spremembo 
prvega odstavka 2. člena, v katerem je dodana l.a alinea, ki 
določa pomen izraza "železniška proga" in izraz, ki se za ta 
pojem uporablja v celotnem besedilu zakona. 

5. člen: Jasneje so določeni sestavni deli proge. S tem je 
omogočeno, da se v nadaljevanju natančneje opredelijo 
vzdrževalna dela v javno korist in potrebno razlikovanje med 
temi deli glede na njihovo razvrščenost v zvezi z zahtevnostjo 
vzdrževalnega posega. 

6. člen: Besedilo prvega odstavka določa nov naslov člena 
skladno z vsebino, ki izhaja iz celote sprememb besedila 5. 
člena. Besedilo drugega odstavka določneje in skladno z 
veljavnimi predpisi določa primere, ko se lahko posamezni 
elementi vgradijo v proge in vključijo v uporabo v železniškem 
prometu. Tretji odstavek določa objavo tehničnih specifikacij 
in slovenskih nacionalnih standardov ter njihovo hrambo. 
Četrti in šesti odstavka sta redakcijske narave. Peti odstavek 
določa način ugotavljanja skladnosti. Sedmi odstavek določa 
način imenovanja organa za podelitev tehničnega soglasja in 
njegovo delo. 

7. člen: Sprememba je redakcijske narave. Besedilo je 
prestavljeno za 7. člen, kamor po novi sistemski zasnovi 
zakona po svoji vsebini tudi sodi. 

8. člen: Skladno z 10. tč. 3. člena ZGO-1 so določene oblike 
vzdrževanja železniških prog kot javne prometne 
infrastrukture. 

9. člen: Določa besedilo novega 7.a člena. Besedilo je besedilo 
črtanega 6. člena s tem, da se besedno pravilneje nanaša na 
zgornji ustroj proge ne pa tudi na druge sestavne dele prog, 
ki jih določa popravljeno besedilo 6. člena. 

10. člen: Sprememba temelji na razdelitvi nalog in pristojnosti, ki 
jih določa ZZetP. 

11. člen: Sprememba temelji na razdelitvi nalog in pristojnosti, ki 
jih določa ZZelP. Soglasja izdaja upravljavec pred začetkom 
del, zato je zaradi jasnosti navedeno, da gre za predhodno 
soglasje. Za izjemno soglasje, ki ga na podlagi 4. odstavka 
zadevnega člena izda Javna agencija za železniški promet 
na podlagi svojih pristojnosti, ki jih določa ZZelP, pa je k odločitvi 
o tej zadevi soglasje monistra. Minister namreč izda akt, ki 
določa pravila gradnje v varovalnem progovnem pasu, torej 
mora biti seznanjen z odmikom in njegovo utemeljitvijo. Dodani 
peti odstavek je procesne narave. Novi šesti odstavek določa 

imenovanje komisije, ki ugotavlja dejstva, ki so podlaga za 
izdajo izjemnega soglasja ali za njegovo zavrnitev. O svoji 
odločitvi mora upravljavec obvestiti inšpekcijske službe, 
pristojne za železniški promet (skladno z veljavno zakonodajo 
je to Prometni inšpektorat Republike Slovenije; v nadaljevanju: 
PIRŠ) in pooblaščenega upravljavca kot to določa novi 7. 
odstavek. Novi 8. odstavek zaradi zagotavljanja varnosti v 
železniškem prometu določa, da mora o posegih v varovalni 
progovni pas pooblaščeni upravljavec obveščati PIRŠ, ki 
lahko edini ukrepa in prepove izvajanje takega posega. 
Spremenjeni 5. (novi deveti) odstavek določa, da podzakonski 
akt, ki določa pogoje gradnje v varovalnem in varovalnem 
progovnem pasu izda minister. 

12. člen: Sprememba temelji na razdelitvi nalog in pristojnosti, ki 
jih določa ZZelP. 

13. člen: Besedilo je nepotrebno. Telekomunikacijske naprave so 
sestavni del proge in se vzdržujejo in postavljajo skladno s 
splošnimi pravili (novi 4. in 5. člen). 

14. člen: Določen je pogoj, ki omogoča odstopanja od splošnega 
pogoja za gradnjo sistema napajanja z električno energijo. 

15. člen: Besedilo člena je oblikovano na podlagi določb ZGO-1, 
ki govorijo o vzdrževanju in o vzdrževalnih delih v javno korist, 
zlasti na podlagi določbe 195. člena omenjenega zakona. Za 
gradnjo nove proge oziroma za rekonstrukcijo, ki ne poteka 
v varovalnem progovnem pasu je potrebno pridobiti gradbeno 
dovoljenje skladno s predpisi o graditvi objektov. 

16. člen: Besedilo člena je oblikovano na podlagi določb ZGO-1, 
ki govorijo o vzdrževanju in o vzdrževalnih delih v javno korist, 
zlasti na podlagi določbe 195. člena omenjenega zakona. 
Podrobneje so določena vzdrževalna dela, za katera ni 
potrebno gradbeno dovoljenje, način njihovega opravljanja in 
podzakonski predpisi, ki jih mora s tem v zvezi izdati minister. 

17. člen: Veljavni zakon nima določb o novih prehodih. Ker je 
treba preveriti ustreznost novih prehodov z določbami tega 
zakona, je dodan novi 21. a člen. Zaradi varnosti cestnega in 
železniškega prometa je treba njihovo število zmanjšati, zato 
je posebej povdarjeno, da naj bo njihova medsebojna razdalja 
najmanj 2000 m razen pod pogojem, da minister odloči 
drugače. 

18. člen: Gre za jasnejši zapis določbe veljavnega 23. člena. Ve 
se kdo vzdržuje javno železniško infrastmkturo oziroma kdo 
mora zagotavljati sredstva za njeno vzdrževanje. Če je torej 
določeno, da gre za objekt javne železniške infrastrukture, je 
s tem povedano kdo je odgovoren za vzdrževanje in za kritje 
stroškov tega vzdrževanja. 

19. člen: Besedilo veljavne zakonske določbe je preoblikovano. 
Določba velja za vsa železniška vozila in ne samo za 
železniška vozila tujih lastnikov, odstopanje od pogojev, ki jih 
določa zakon, pa dovoljuje upravljavec na podlagi mnenja 
komisije, ki jo sestavljajo njegovi predstavniki, predstavniki 
PIRŠ in pooblaščenega upravljavca. Z aktom, s katerim dovoli 
odstopanje od splošno veljavnih pravil, ki veljajo za železniška 
vozila, mora upravljavec seznaniti PIRŠ in pooblaščenega 
upravljavca. 

20. člen: Sprememba veljavnega besedila je redakcijske narave 
In se nanaša na to, da takšnih drezin ni več, vsled česar je 
črtana tudi določba v 2. členu veljavnega zakona, ki pod št. 
33. opredeljuje ta pojem. 
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21. člen: Popravek se nanaša na opremo lokomotiv. Lokomotive, 
ki se uporabljajo samo za premik, te opreme ne potrebujejo. 
Vozila brez lastnega pogona prej navedene opreme ne morejo 
imeti. Drugi odstavek je torej namenjen jasnemu zapisu 
določbe. 

22. člen: Gre za napotitev na ukrepe in pravila, ki jih določa 
Zakon o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 79/99), 
mednarodni predpisi in pravila Mednarodne železniške zveze. 

23. člen: Sprememba temelji na razdelitvi nalog in pristojnosti, ki 
jih določa ZZeiP. 

24. člen: Gre za dopolnitev, ki omogoča vožnjo vlaka s hitrostjo 
nad 100 km/h tudi v primeru, ko na progi ni samostojnega 
predsignaia, ki bi vlaku dajal te podatke. Takšno določbo so 
vsebovali tudi predpisi, ki so veljali do uveljavitve sedaj 
veljavnega zakona o varnosti v železniškem prometu, a je po 
pomoti izpadla iz besedila. 

25. člen: Spremenjena določba 2. odstavka 58. člena veljavnega 
zakona jasneje določa kdaj se mora opraviti izredno 
preverjanje znanja ali izredni zdravstveni pregled. 

26. člen: Sprememba temelji na razdelitvi nalog in pristojnosti, ki 
jih določa ZZeiP. 

27. člen: Gre za pooblastilo za ukrepanje, ki ga mora zaradi 
zagotavljanja varnosti v železniškem prometu imeti 
pooblaščeni delavec delodajalca in pristojni inšpektor. Ta 
morata delavca napotiti na preveritev strokovne 
usposobljenosti ali na strokovni pregled v zdravstvenem 
zavodu. 

28. člen: Sprememba temelji na razdelitvi nalog in pristojnosti, ki 
jih določa ZZeiP. 

29. člen: Sprememba 1. odstavka 74. člena temelji na razdelitvi 
nalog in pristojnosti, ki jih določa ZZeiP. Preoblikovani 2. 
odstavek jasneje opredeljuje pristojnosti in naloge nadzornega 
organa delodajalca izvršilnega železniškega delavca, ter 
obveznosti delavca. Tretji odstavek omogoča delavcu ugovor 
zoper odločitev nadzornega organa, njegov ugovor pa ne 
zadrži izvršitve. 

30. člen: Ureditev delovnih razmerij ne pozna več disciplinskih 
ukrepov, zato je spremenjen naslov podpoglavja, ki določa 
ukrepe delodajalca v zvezi z zagotavljanjem varnosti 
železniškega prometa. 

31. člen: Iz prej navedenega razloga je popravljena zasnova 
ukrepov, povezanih z odgovornostjo za varen železniški 
promet. Delavcu je mogoče začasno prepovedati opravljanje 
dela, začasno prepovedati delo na kraju samem ter 
prepovedati opravljanje dela, povezanega z varnostjo 
železniškega prometa. Te prepovedi lahko izrečeta 
pooblaščeni delavec pooblaščenega upravljavca ali 
prevoznika, prepoved dela na kraju samem pa tudi pristojni 
inšpektor. Besedilo določa pogoje, v katerih je mogoče izreči 
predvidene ukrepe. Določene so tudi posamezne obveznosti 
delavca v zvezi z izrečenimi ukrepi. 

32. člen: Sprememba temelji na razdelitvi nalog in pristojnosti, ki 
jih določa ZZeiP. 

33. člen: Sprememba temelji na razdelitvi nalog in pristojnosti, ki 
jih določa ZZeiP. 

34. člen: Sprememba temelji na razdelitvi nalog in pristojnosti, ki 
jih določa ZZeiP. Ker slednji uvaja v železniški promet nove 
pravne osebe (upravljavec, pooblaščeni upravljavec), je treba 
glede na veljavni 78. člen podrobneje določiti, kdo mora o 
posameznem dejstvu obveščati PIRŠ oziroma raziskati 
dogoogodek ali nesrečo. Država mora spremljati stanje na 
področju varnosti v železniškem prometu in o tem tudi poročati 
Evropski skupnosti, zato 4. odstavek določa, da bo način 
vodenja evidenc predpisal minister, ki bo v svojem predpisu 
lahko upošteval tudi njene zahteve o obliki in vsebini podatkov. 

35. člen: S spremembo je zapisana zakonska obveza, da se 
izredni dogodek razišče v čim krajšem času. Glede na 
pomembnost odvijanja rednega železniškega prometa je to 
pomembno tako s stališča potnikov kot s stališča prevoznikov, 
zlasti tistih, ki opravljajo tranzitni prevoz. Pomembno je tudi s 
stališča upravljavca in s tem države, kajti neizvajanje 
določenega voznega reda ima lahko za posledico 
odškodninske zahtevke prevoznikov. 

36. člen: Sprememba temelji na razdelitvi nalog in pristojnosti, ki 
jih določa ZZeiP. 

37. člen: Sprememba temelji na razdelitvi nalog in pristojnosti, ki 
jih določa ZZeiP. 

38. člen: Sprememba temelji na razdelitvi nalog in pristojnosti, ki 
jih določa ZZeiP. 

39. člen: Za industrijske tire ter proge drugih železnic ne veljajo 
določbe o vzdrževanju v javno korist, ki jih za javno železniško 
infrastrukturo določa ta zakon. Zato je treba določiti, da se 
gradnja in vzdrževanje opravljata po splošnih predpisih. 

40. člen: Predpisi iz tega poglavja veljajo za vse objekte, o katerih 
govori to poglavje. Prikiopijenost na javno železniško 
infrastrukturo ni pogoj za uporabo predpisov o varnosti v 
železniškem prometu. Za določitev pogojev za gradnjo, ki 
odstopajo od splošnih pogojev, ki ga na podlagi 1. odstavka 
zadevnega člena izda Javna agencija za železniški promet 
na podlagi svojih pristojnosti, ki jih določa ZZeiP, pa je k odločitvi 
o tej zadevi soglasje ministra. Minister namreč izda akt, ki 
določa pravila gradnje v varovalnem progovnem pasu, torej 
mora biti seznanjen z odmikom in njegovo utemeljitvijo. 
Utemeljitev, ki je podlaga za odločitev o drugačnih pogojih 
gradnje sloni na odločitvi komisije, ki jo imenuje upravljavac in 
jo sestavljajo predstavniki PIRŠ, pooblaščenega upravljavca 
in upravljavca. Akt, s katerim so določeni odmiki od splošnih 
predpisov mora biti vročen Tudi PIRŠ in pooblaščenemu 
upravljavcu. 

41. člen: Določbe opredeljujejo razmerja med lastnikom 
industrijskega tira in pooblaščenim upravljavcem v zvezi s 
priklopom tega tira na javno železniško infrastoikturo. Zaradi 
varnosti v železniškem prometu mora biti jasno določeno 
kdo skrbi za cepno kretnico, ki je sicer v lasti lastnika 
industrijskega tira je pa tudi del javne železniške infrastrukture. 
Njeno vzdrževanje in njena kakovost vpliva na varnost in 
tekoče odvijanje železniškega prometa, zato mora zanjo 
skrbeti pooblaščeni upravljavec, ki skrbi za vzdrževanje javne 
železniške infrastrukture. Stroške tega vzdrževanja in 
nadzora nad kvalitetnim delovanjem omenjene kretnice mora 
seveda kriti njen lastnik. Enako velja za industrijski tir, ki poteka 
po zemljišču javne železniške infrastrukture ■ torej v 
varovalnem progovnem pasu. Medsebojna razmerja s tega 
področja se uredijo s pogodb. Če pooblaščeni upravljavec iz 
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komercialnih razlogov (povečanje prometa..) sklene pogodbo, 
ki odstopa od določb zakona (kar mu zakon izrecno dopušča) 
mora stroške vzdrževanja kriti sam. Ne sme jih torej prikazati 
v okviru stroškov vzdrževanja javne železniške 
infrastrukture, ki kot stroški opravljanja javne gospodarske 
službe bremenijo proračun in s tem davkoplačevalce. 

42. člen: Sprememba temelji na razdelitvi nalog in pristojnosti, ki 
jih določa ZZelP. 

43. člen: Sprememba temelji na razdelitvi nalog in pristojnosti, ki 
jih določa ZZelP. 

44. člen: Sprememba 93. člena temelji na spremembi zakonodaje. 

45. člen: Sprememba temelji na razdelitvi nalog in pristojnosti, ki 
jih določa ZZelP. 

46. člen: Sprememba temelji na razdelitvi nalog in pristojnosti, ki 
jih določa ZZelP. Črtanje 2. odstavka 106. člena veljavnega 
zakona temelji na tem, da način sprejemanja splošnih aktov 
pri pooblaščenem upravljavcu in prevozniku ni stvar 
zagotavljanja varnosti v železniškem prometu. Način 
sprejemanja teh aktov določajo drugi predpisi (zakon o 
gospodarskih družbah, akti delodajalca), način sodelovanja 
zaposlenih pri teh postopkih pa v Sloveniji ureja Zakon o 
sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93 
in 56/01). 

47. člen: Vsebina se nanaša na javna pooblastila, ki jih je po 
prejšnji ureditvi imel takratni upravljavec - javno podjetje 
Slovenske železnice, d. d., kije preoblikovano v gospodarsko 
družbo. Javna pooblastila zdaj ureja ZZelP, ki opredeljuje 
pooblastila upravljavca - Javne agencije za železniški promet. 

48. člen: Sprememba temelji na razdelitvi nalog in pristojnosti, ki 
jih določa ZZelP. 

Upravljavec je Javna agencija za železniški promet, ki na 
podlagi določb omenjenega zakona izdaja konkretne upravne 
akte. Temelj za izdajo tega akta je poročilo komisije, ki jo 
imenuje upravljavec in jo sestavljajo predstavniki PIRŠ, organa 
za notranje zadeve, upravljavca, pooblaščenega upravljavca, 
upravljavca ceste in lokalne skupnosti, na območju katere je 
prehod. Če nivojski prehod ni urejen tako kot to določa ta 
zakon (25. člen), upravljavec z odločbo odredi ureditev 
nivojskega prehoda. V utemeljenih primerih lahko na podlagi 
poročila komisije ministru predlaga ukinitev nivojskega 
prehoda, o čemer minister odloči s svojim aktom. 

49. člen: Določeno je prehodno obdobje, v katerem mora 
prevoznik ali pooblaščeni upravljavec uresničiti določbe 39. 
člena, ki se nanašajo na opremo vlečnih vozil z napravami za 
klimatizacijo. 

50. člen: V preteklih letih je bilo v slovensko železniško 
infrastrukturo zaradi nedorečenosti predpisov in 
neustreznega tolmačenja razdelitve pristojnosti vgrajenih 
nekaj sestavnih delov, ki so bili vanjo vgrajeni brez potrebnih 
dovoljenj ali pa teh dovoljenj predpisi niso zahtevali. Določba 
tega člena je namenjena legalizaciji teh vgradenj in zagotovitvi, 
da njihova vgradnja zagotavlja varen železniški promet. 

51. člen: Besedilo določa rok, v katerem mora minister izdati 
podzakonske akte na podlagi tega zakona. 

52. člen: Besedilo določa rok, v katerem je potrebno akte, izdane 
na podlagi veljavnega zakona o varnosti v železniškem 
prometu uskladiti z določbami sprememb in dopolnitev 
pričujočega zakona. 

53. člen: Besedilo določa začetek veljavnosti zakona. 
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SEZNAM ČLENOV ZAKONA O 

VARNOSTI V ŽELEZNIŠKEM PROMETU 
(Uradni list RS, št. 85/00), KI SE 

SPREMINJAJO 

1. člen 
(Vsebina zakona) 

(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. notranji nadzor; 

8. disciplinske ukrepe; 

9. izredne dogodke v železniškem prometu; 

10. zaščito prog in železniških vozil. 

(3) Predpisi, ki določajo pogoje za graditev železniških prog (v 
nadaljnjem besedilu: prog) in varnost železniškega prometa, veljajo 
tudi za industrijske tire in proge drugih železnic, če ta zakon ne 
določa drugače. 

2. člen 
(Pomen izrazov) 

(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 
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 in se uporablja 
za prevoz blaga ali druge potrebe lastnika tega tira; 

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. predpisana koda proge je oznaka, s katero je določeno 
preseganje nakladalnega profila v določeni točki in na določenem 
odseku proge; 

15. 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; 

16. železniško območje obsega progovni pas in postajna poslopja 
s funkcionalnim zemljiščem; 

17. varovalni progovni pas je zemljiški pas na obeh straneh proge, 
širok 200 metrov, merjeno v zračni črti od osi skrajnih tirov proge; 

18. medtirna razdalja je razdalja med osmi sosednjih tirov; 

19. cepna kretnica je kretnica, ki omogoča prehod vlakov z ene 
na drugo progo ali s proge na industrijski tir; 
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20. 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; 

21. prometno mesto je tehnično opremljeno mesto na progi, ki 
razmejuje odjavne ali medpostajne prostorske odseke; 

22. postaja je prometno mesto z najmanj eno kretnico, s katerega 
se vodi železniški promet nasprotnih in zaporednih vlakov, 
vstopajo in izstopajo potniki in se naklada in razklada blago; 

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

24. 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; 

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

26. signalnovamostne naprave so tehnična sredstva za varovanje 
in vodenje železniškega prometa; 

27. 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); 

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

29. lokomotive so vlečna vozila, namenjena za vleko vlakov, premik 
ali samostojno vožnjo; 

30. motorniki in motorne garniture so vlečna vozila, namenjena 
za prevoz potnikov in njihove prtljage ter majhnih pošiljk; 

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

32. 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; 

33. lahke motorne drezine so vozila za prevoz materiala in 
delavcev, ki nimajo naprav za samodejno zaviranje; 

34. osna masa železniškega vozila je masa praznega ali 
naloženega vozila, deljena s številom osi vozila; 

35. dolžinska masa železniškega vozila je masa praznega ali 
naloženega vozila, deljena z dolžino vozila, izraženo v metrih in 
merjeno med čelnimi ploskvami nestisnjenih odbojnikov ali med 
končnimi deli spenjalnih naprav vozil brez odbojnikov; 

36. osna obremenitev je obremenitev proge, do katere lahko 
železniško vozilo obremenjuje progo s svojo osno maso; 

37. dolžinska obremenitev proge je obremenitev, do katere lahko 
železniško vozilo obremenjuje progo s svojo dolžinsko maso; 

38. vlak je po predpisih sestavljena in speta skupina železniških 
potniških in/ali tovornih vagonov z enim ali več vlečnimi vozili, 
motornik ali motorna garnitura, vlečno vozilo, ki vozi samo, 
motorno vozilo za posebne namene in po predpisih sestavljena 
skupina železniških vozil, ki čaka na vlečno vozilo ali na razstavo; 

39. največja hitrost vlaka je hitrost, predpisana z voznim redom 
za vsak vlak; 

40. omejena hitrost je hitrost, s katero se sme voziti čez kretnična 
območja v odklon; 

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

42. budnik je varnostna naprava na vlečnem vozilu, namenjena 
za samodejno ustavitev vlaka ob nezmožnosti strojevodje za 
zanesljivo upravljanje vlečnega vozila; 

43. avtostop naprave so naprave, ki samodejno ustavijo vlak za 
signalom, ki prepoveduje nadaljnjo vožnjo, ali nadzorujejo 
zmanjšanje hitrosti vlaka za signalom, ki signalizira, da je nadaljnja 
vožnja dovoljena z zmanjšano hitrostjo, ter pri prekoračitvi hitrosti 
samodejno ustavijo vlak; 

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

45. prometna signalizacija so predpisani vidni ali slišni znaki, s 
katerimi se pri opravljanju železniškega prometa sporazumevajo 
izvršilni železniški delavci in opozarjajo na nevarnost druge osebe, 
ki se gibljejo po železniškem območju; 

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

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

48. 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; 

49. 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 proge 

4. člen 
(Sestavni deli proge) 

Progo sestavljajo spodnji in zgornji ustroj proge, 
telekomunikacijske, signalnovamostne, 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. 
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5. člen 
(Predpisi o projektiranju, graditvi in vzdrževanju prog) 

(1) Proge se morajo projektirati, graditi in vzdrževati, tako da je 
zagotovljena tehnično-tehnološka enotnost, ustrezno zahtevam 
varnega železniškega prometa, določenim v tem zakonu, ter 
drugim pogojem, ki jih predpiše minister. Pri projektiranju, gradnji 
in vzdrževanju prog se morajo upoštevati obvezna določila UIC, 
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 predpisane pogoje. 

(3) Minister izdaja tehnične predpise, s katerimi predpiše tehnične 
zahteve za proge in sestavne dele prog. Proga ali sestavni del 
proge je skladen z zahtevami tehničnega predpisa, če ustreza 
zahtevam 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 ali 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. 

6. člen 
(Temeljni pogoji gradbenih elementov prog) 

(1) Gradbeni elementi proge morajo izpolnjevati te temeljne pogoje: 

1. tima širina mora pri novogradnjah znašati 1435 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 promil, če je 
postaja v premi, in 2,5 promila, če je postaja v krivini; 

5. medtima razdalja na postaji mora biti najmanj 4,75 m, medtima 
razdalja pri tirih, med katerimi so peroni, pa najmanj 6 m; 

6. medtima razdalja na odprti dvotimi progi mora biti najmanj 4,2 
m; 

7. glavne proge morajo biti usposobljene za osno obremenitev 
najmanj 22,51 in dolžinsko obremenitev najmanj 8,0 t/m, regionalne 
proge pa za osno obremenitev najmanj 20,0 t in dolžinsko 
obremenitev najmanj 6,4 t/m. 

(2) Proge morajo izpolnjevati pogoje svetlega profila proge v 
skladu s pogoji iz prvega odstavka 5. člena. 

7. člen 
(Vzdrževanje prog) 

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

8. člen 
(Evidenca prog) 

Upravljavec mora o progah voditi evidenco in druge tehnične 
podatke, pomembne za varnost železniškega prometa, v skladu 
s predpisom, ki ga izda minister. 

11. člen 
(Posegi v progovni in varovalni progovnl pas) 

(1) V progovnem pasu se smejo graditi le objekti, napeljave in 
naprave javne železniške infrastrukture. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se smejo ob predhodnem 
soglasju upravljavca v progovnem pasu graditi objekti in naprave 
uporabnikov prevoznih storitev v železniškem prometu, povezane 
z nakladanjem in razkladanjem blaga, kot tudi napeljevati cevovodi, 
vodovodi, električne, telefonske in telegrafske zračne linije in 
podzemni kabli ter druge podobne naprave v javnem interesu. 

(3) V varovalnem progovnem pasu se smejo na podlagi soglasja 
upravljavca graditi objekti in postavljati napeljave in naprave ali 
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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. 

(4) Kadar je zaradi posebno težkih terenskih razmer ali drugih 
posebej utemeljenih razlogov gradnja objektov ali postavljanje 
naprav na predpisani oddaljenosti od proge tehnično težavna in 
ekonomsko neupravičena, se ti objekti in naprave izjemoma lahko 
gradijo oziroma postavljajo v varovalnem progovnem pasu na 
oddaljenosti manjši od predpisane, če to ne vpliva na varnost 
železniškega prometa. Odstopanje od predpisanih pogojev mora 
biti posebej utemeljeno in zanj pridobljeno izjemno soglasje ministra. 

(5) Pogoji iz tretjega 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. 

12. člen 
(Izvajanje protipožarnih ukrepov) 

(1) Na železniških vozilih z odprtim kuriščem, ki vozijo po progah 
na požarno ogroženem območju, mora prevoznik izvajati 
protipožarne ukrepe. 

(2) Lastnik zemljišča v varovalnem progovnem pasu, upravljavec 
pa v progovnem pasu morata 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. 

14. člen 
(Telekomunikacijska omrežja in signalnovarnostne 

naprave) 

(1) Sistem železniških telekomunikacijskih omrežij in opreme in 
signalnovamostnih 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 signalnovamostnih 
naprav se določijo s predpisom, ki ga izda minister. 

15. člen 
(Pogoji elektrifikacije prog) 

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

(2) Odstopanja od določbe prvega odstavka tega člena so 
dopustna na mejnih postajah z železniškimi upravami, ki imajo 
drugačen sistem elektrifikacije, na podlagi posebnega akta, ki ga 
izda minister. 

(3) S predpisom, ki ga izda minister, se določijo pogoji projektiranja, 
gradnje in vzdrževanja stabilnih naprav električne vleke. 

19. člen 
(Vzdrževalna dela, ki se ne štejejo za rekonstrukcijo) 

(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 signalnovamostnih in 
telekomunikacijskih naprav; 

5. zamenjava ali obnova elementov stabilnih naprav za električno 
vleko kakor tudi drugih električnih naprav in dopolnitev naprav za 
dizelsko vleko; 

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

(2) Dela iz prejšnjega odstavka se štejejo kot vzdrževalna dela. 

20. člen 
(Rekonstrukcija proge v progovnem pasu) 

(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 gradnjo.Ta dela je treba pred začetkom izvajanja prijaviti 
pristojnemu organu po predpisih, ki urejajo posege v prostor in 
graditev objektov. 

(2) Za dela iz prejšnjega odstavka mora biti izdelana projektna 
dokumentacija in opravljen tehnični pregled po predpisih o graditvi 
objektov. Po opravljenem tehničnem pregledu izda minister, 
pristojen za graditev, uporabno dovoljenje ali odredi poskusno 
obratovanje na predlog komisije, ki je opravila tehnični pregled, 
kadar brez tega ni mogoče ugotoviti skladnosti izvedenih del s 
predpisi, ki določajo pogoje za projektiranje in gradnjo železniških 
prog in zahteve za zagotovitev varnosti v železniškem prometu. 

23. člen 
(Vzdrževanje proge oziroma ceste na mestih 

izvennivojskih križanj) 

(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 
in varno uporabo, vzdržuje upravljavec. 

34. člen 
(Pogoji za vožnjo vlečnih in motornih vozil v lasti tuje 

osebe) 

(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, s tem da določi dodatne 
pogoje, ob katerih bo zagotovljena varnost železniškega prometa. 
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38. člen 
(Oprema železniških vozil z napravami za zaviranje) 

(1) Železniška vozila, razen lahkih motornih drezin in progovnih 
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. 

39. člen 
(Oprema vlečnih vozil) 

(1) Vsa vlečna vozila, razen parnih lokomotiv, morajo imeti 
naslednjo 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. napravo 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) Motorna vozila za posebne namene morajo biti opremljena z 
napravami, naštetimi v točkah od 4 do 10 prvega odstavka tega 
člena. 

45. člen 
(Sestava vlaka) 

(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. 

48. člen 
(Vodenje evidence v zvezi z vlaki) 

(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. in 43. člena tega zakona. 

52. člen 
(Oprema prometnih mest s signalizacijo) 

(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 ali 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 dovoljevati 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 med vlakom in mestom, s katerega se vodi promet. 

58. člen 
(Strokovni izpit, redno in izredno preverjanje 

strokovne usposobljenosti) 

(1) Izvršilni železniški delavci morajo za dela, ki jih opravljajo v 
železniškem prometu, 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 
določa predpis iz tretjega odstavka 59. člena. 

(2) Izredno preverjanje strokovne usposobljenosti se mora 
opraviti, če bi delavec zaradi nepoznavanja predpisov lahko 
ogrozil 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 
(Pogoji za opravljanje strokovnega izpita) 

(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, 
določenih s predpisom iz tretjega odstavka tega člena, ter z 
uvajanjem v praktično delo pri prevozniku ali pri upravljavcu. 

(3) Pogoji, ki se nanašajo na poklicno in strokovno usposabljanje 
morajo biti določeni v predpisu, ki ga izda minister v soglasju z 
ministrom, pristojnim za šolstvo. Predpis vsebuje določbe o stopnji 
in smeri potrebne izobrazbe, izvajanju strokovnega usposabljanja 
in uvajanja v praktično delo in s tem povezanimi vprašanji, določbe 
o strokovnem izpitu in o preverjanju znanja ter druge z 
izobraževanjem izvršilnih železniških delavcev povezane pogoje. 

11. november2003 103 poročevalec, št. 92 



68. člen 
(Preverjanje duševne in telesne zmožnosti delavca za 

opravljanje dela) 

(1) Pooblaščeni delavec delodajalca ali pristojni inšpektor lahko 
pošlje izvršilnega železniškega delavca na zdravstveni pregled 
v zdravstveni zavod, da se preveri, ali je pod vplivom alkohola, 
mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi. 

(2) Izvršilni železniški delavec mora opraviti zdravstveni pregled 
iz prejšnjega odstavka, na katerega je poslan. 

72. člen 
(Način določanja dnevnega in tedenskega počitka ter 

razporejanja v izmene) 

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 in 
predpisom iz petega odstavka 69. člena tega zakona, vsak za 
svoje delavce. 

74. člen 
(Organiziranost in izvajanje notranjega nadzora) 

(1) Upravljavec in prevozniki morajo organizirati notranji nadzor 
in trajno skrbeti za varen železniški promet, skladno s tem 
zakonom, na njegovi podlagi izdanimi predpisi in splošnimi akti. 

Upravljavec in prevozniki s splošnim aktom določijo organiziranost 
tega nadzora ter pooblaščene delavce za njegovo izvajanje. 

(2) Organ notranjega nadzora mora začasno odstraniti z dela 
izvršilnega železniškega delavca, če ne izpolnjuje pogojev iz 59. 
člena tega zakona ali 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) Ugovor zoper odločbo organa notranjega nadzora, s katero 
izvršilnega železniškega delavca začasno odstrani z dela, ne 
zadrži izvršitve. 

8. Disciplinski ukrepi 

75. člen 
(Vrste disciplinskih ukrepov) 

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

- javni opomin, 

- denarno kazen, 

- začasno razporeditev na druga dela in naloge, 

- prenehanje delovnega razmerja. 

(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 takega 
dela ni, lahko delodajalec delavca razporedi na delo, za katero se 
zahteva nižja strokovna izobrazba, toda največ za dve stopnji 
strokovne izobrazbe. Ukrep razporeditve na druga dela in naloge 
se lahko izreče za največ pet mesecev. 

(4) Denarno kazen v višini do 15% mesečne plače za čas od 
enega do šest 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. 

76. člen 
(Dolžnosti reševanja oseb in vzpostavljanja 

železniškega prometa) 

(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. 

77. člen 
(Ugotavljanje vzrokov in okoliščin ter dolžnosti oseb, 

na kraju izrednega dogodka) 

(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 najbližjo 
zdravstveno organizacijo in policijo. 

78. člen 
(Dolžnost obveščanja prometnega inšpektorata in 

raziskave izrednega dogodka) 

(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 
voditi evidenco 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. 
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79. člen 
(Način dela pooblaščenih uradnih oseb pristojnih 

organov) 

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

81. člen 
(Omejitev dostopa in gibanja na železniškem 

območju) 

(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 
krajih, ki niso za to določena. 

82. člen 
(Notranji red v železniškem prometu) 

(1) Na krajih, namenjenih za dostop do železniškega območja in 
gibanje po njem in v vlakih, morajo potniki in druge osebe spoštovati 
notranji red v železniškem prometu v skladu s predpisom, ki ga 
izda minister. 

(2) Nadzor nad izvajanjem notranjega reda zagotavljajo delavci 
upravljavca in/ali prevoznika, določeni s predpisom iz prejšnjega 
odstavka. 

(3) Delavci upravljavca in/ali prevoznika morajo s predpisanimi 
ukrepi preprečevati kalitev notranjega reda v železniškem prometu 
in skaljeni notranji red znova vzpostavljati ter pri tem odvzeti 
predmete, ki so bili pridobljeni za ogrožanje varnosti železniškega 
prometa ali za kalitev notranjega reda v železniškem prometu ter 
zahtevati od oseb, ki ogrožajo varnost ali kalijo notranji red v 
železniškem prometu, javno listino, s katero se ugotovi njihova 
identiteta. 

(4) Delavci iz drugega odstavka tega člena naznanijo pristojnim 
organom osebe, ki so prekršile notranji red v železniškem prometu. 

(5) Policisti morajo delavcem upravljavca in/ali prevoznika na 
njihovo zahtevo pomagati pri preprečevanju kršitev notranjega 
reda in pri vzpostavitvi predpisanega stanja. 

83. člen 
(Ukrepanje upravljavca na mestih usadov, 

hudournikov, žametov, poplav) 

(1) Upravljavec mora tam, kjer so možni usadi, hudourniki, zameti, 
močni vetrovi, poplave in druge nesreče ali če se kakorkoli ovira 
varen železniški promet ali kjer utegne priti do oviranja ali 
ogrožanja varnega železniškega prometa, ukrepati v skladu s 
predpisom o varovanju prog in njihovih sestavnih delov pred 
naravnimi nesrečami, ki ga 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 ali 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. 

85. člen 
(Projektiranje, gradnja in vzdrževanje industrijskih 

tirov in prog drugih železnic) 

Pogoji, ki veljajo za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje železniških 
prog ter varnost železniškega prometa, se smiselno upoštevajo 
tudi za industrijske tire in proge drugih železnic. 

86. člen 
(Industrijski tiri, ki niso priključeni na javno železniško 

infrastrukturo, proge drugih železnic) 

(1) Za industrijske tire, ki niso priključeni na javno železniško 
infrastrukturo in za proge drugih železnic, lahko minister določi 
drugačne pogoje od pogojev, predpisanih s tem zakonom, ob 
upoštevanju varnosti železniškega prometa. 

(2) Določbe iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo 
tudi za železniška vozila, če se uporabljajo izključno na 
industrijskem tiru ali progi druge železnice. 

88. člen 
(Cepitev industrijskega tira ali proge druge železnice) 

Proga druge železnice ali industrijski tir se praviloma cepi (priključi) 
na postaji. Izjemoma je cepišče lahko tudi na odprti progi pod 
pogoji, določenimi v 53. členu tega zakona. 

89. člen 
(Poslovni red) 

(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 k poslovnemu redu dati 
soglasje upravljavec. * 

(2) Poslovni red mora določati tehnološki proces dela na 
industrijskem tiru ali progi druge železnice kot 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. 

91. člen 
(Stroški lastnikov industrijskih tirov ali prog drugih 

železnic ter urejanje medsebojnih razmerij z 
upravljavcem) 

(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 upravljavcem in lastnikom industrijskega 
tira. 
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93. člen 
(Ukrepanje inšpektorja) 

(1) Pri ugotovljenih kršitvah zakona ali drugih predpisov in aktov, 
ki jih nadzoruje, ima inšpektor poleg ukrepov po zakonu o upravi 
in ob zagotovitvi pogojev za varen železniški promet, pravico in 
dolžnost: 

1. odstraniti z dela izvršilnega železniškega delavca; 

2. začasno prepovedati delo izvršilnemu železniškemu delavcu 
ali drugemu delavcu, ki opravlja delo, povezano z varnostjo v 
železniškem prometu, če ne izpolnjuje pogojev glede strokovne 
usposobljenosti oziroma zdravstvene zmožnosti; 

3. zahtevati izredno preveritev strokovne usposobljenosti ali 
zdravstvene zmožnosti izvršilnega železniškega delavca ali 
drugega delavca, ki opravlja delo, povezano z varnostjo v 
železniškem prometu; 

4. odrediti preizkus s sredstvi ali napravami za ugotavljanje 
alkohola v krvi oziroma napotiti na strokovni pregled, ki obsega 
zdravniški pregled in odvzem krvi, urina ali drugih telesnih tekočin 
zaradi ugotavljanja prisotnosti alkohola, psihoaktivnih sredstev 
ali mamil; 

5. izreči prepoved uvrstitve železniškega vozila v vlak, če bi bila 
njegova uvrstitev nevarna za železniški promet; 

6. kršilcu z odločbo odrediti, da z dejanjem ali opustitvijo dejanja 
odpravi pomanjkljivosti ali nepravilnosti; 

7. odrediti ukrepe za preprečevanje in odpravo pomanjkljivosti in 
nepravilnosti, ki na vozilih in progovnih napravah ogrožajo varnost 
prometa; 

8. odrediti, da se začasno izključijo iz prometa vozila, proge in 
progovne naprave, ki ne ustrezajo predpisanim tehničnim in drugim 
pogojem, če bi bila sicer varnost prometa ogrožena; 

9. odrediti, da se odpravijo nepravilnosti v železniškem prometu 
in da se promet prilagodi določbam zakonov in na njihovi podlagi 
izdanih predpisov, če je treba, pa določiti tudi način in odrediti 
ukrepe za odpravo nepravilnosti v železniškem prometu; 

10. ustaviti dela v progovnem pasu, ki se izvajajo na način, s 
katerim se ogroža varnost železniškega prometa, ali odrediti 
ukrepe za varno odvijanje prometa. « 

(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. 

95. člen 
(Predložitev splošnih aktov Prometnemu Inšpektoratu 

Republike Slovenije) 

Upravljavec in prevoznik morata vse sprejete akte, s katerimi 
urejata varnost železniškega prometa, predložiti Prometnemu 
inšpektoratu Republike Slovenije. 

106. člen 
(Splošni akti) 

(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 organiziranosti notranjega nadzora nad varnim železniškim 
prometom ter o pooblastilih železniških delavcev za izvajanje 
tega nadzora (prvi odstavek 74. člena); v treh mesecih po začetku 
veljavnosti tega zakona oziroma podelitvi koncesije. 

(2) Splošne akte iz prve točke tega člena sprejme delodajalec v 
sodelovanju s svetom delavcev. 

107. člen 
(Javna pooblastila) 

(1) Dovoljenje iz tretjega odstavka 36. člena ter soglasja iz drugega 
in tretjega odstavka 11. člena tega zakona izdaja upravljavec na 
podlagi javnega pooblastila, dodeljenega s tem zakonom. 

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

109. člen 
(Uskladitev obstoječih nivojskih križanj s 

predpisanimi pogoji) 

(1) Obstoječa nivojska križanja proge s cesto, ki ne izpolnjujejo 
pogojev iz prvega odstavka 21. 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 
21. 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 21. 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) Dinamiko in prednostne naloge izvajanja del v zvezi z 
nadomeščanjem nivojskih križanj z izvennivojskimi skladno z 
določbami tega člena določi Nacionalni program razvoja in 
vzdrževanja železniške infrastrukture. 

(5) Stroški za izvedbo izvennivojskih križanj iz prvega, drugega 
in tretjega odstavka tega člena bremenijo sredstva razvoja 
železniške in cestne infrastrukture v sorazmerju s potrebnim 
obsegom gradbenih posegov na eni ali drugi infrastrukturi. 

(6) Skladnost obstoječega načina zavarovanja s predpisom iz 
25. člena tega zakona ugotavlja komisija, ki jo imenuje minister. 

Komisijo sestavljajo predstavniki prometnega inšpektorata, organa 
za notranje zadeve, upravljavca, upravljavca ceste in lokalne 
skupnosti. Pri neskladnosti komisija predlaga rešitve, o katerih 
odloči minister z upravnim aktom. 

(7) 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. 

(8) Minister lahko zaradi ogrožene varnosti železniškega ali 
cestnega prometa na podlagi mnenja komisije iz šestega odstavka 
tega člena prepove uporabo obstoječega nivojskega prehoda, 
če je v oddaljenosti največ 2000 m ustrezen nivojski ali izvennivojski 
prehod. 
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112. člen 
(Posebni pogoji za lokomotive vrste 732 in 642) 

(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. 

(2) Ne glede na določbe druge točke prvega odstavka 39. člena 
tega zakona lahko do konca leta 2005 na progah, opremljenih z 
napravami radijskih zvez, brez naprav radijskih zvez vozijo vlečna 
vozila serije 311, 713, 813, 664, 661, 644 in 643. 

114. člen 
(Nadaljnja uporaba posameznih predpisov) 

Do izdaje predpisov iz 105. in 106. 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. 5/90) 

4. Prometno navodilo (SI. glasnik ZJŽ, št. 6/80, 3/82, 6/83,2/84,4/ 
88, 8/88) 

5. Navodilo za premik (SI. glasnik ZJŽ, št. 3/80, 6/83,3/87, 4/88) 

6. Navodilo o prometu vlakov na posameznih progah brez 
vlakospremnega osebja samo s strojevodjem na vlečnem vozilu 
(SI. glasnik ZJŽ, št. 6/76, 8/83, 5/86, 3/90) 

7. Navodilo za opravljanje prometne službe na progah, opremljenih 
z avtomatskim progovnim blokom in napravami medpostajne 
odvisnosti (SI. glasnik ZJŽ, št. 5/90) 

8. Navodilo o opravljanju prometne službe na progah, opremljenih 
s telekomando (SI. glasnik ZJŽ, št. 1/87, 3/90) 

9. Navodilo o tehničnih normativih in podatkih za izdelavo in 
izpolnitev voznega reda (SI. glasnik ZJŽ, št. 9/89, 11/90) 

10. Navodilo o obrazcih prometne službe in načinu njihove uporabe 
(SL. glasnik ZJŽ, št. 9/84, 4/88) 

11. Navodilo za ugotavljanje kapacitet in organizacije tovornega 
prometa (SI. glasnik ZJŽ, št. 3/91) 

12. Navodilo za ravnanje ob izrednih dogodkih (SI. glasnik ZJŽ, 
št. 8/72, prečiščeno besedilo 3/85, 1/89, 15/89) 

13. Navodilo za rabo voz in nakladalnih pripomočkov (SI. glasnik 
ZJŽ, 2/90) 

14. Navodilo za prevoz izrednih pošiljk (SI. glasnik ZJŽ, št. 5/76, 
3/77, 5/77, 1/81, 4/88) 

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

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

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

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

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

20. Pravilnik o standardizaciji na JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 14/89) 

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

22. Priročnik za varnostne ukrepe pri električnem toku na voznem 
omrežju enofaznega sistema 25 kV, 50 Hz, JŽ (SI. glasnik ZJŽ, 
št. 7/73) 

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

24. Navodilo za opravljanje službe na progah JŽ, elektrificiranih z 
enofaznim sistemom 25 kV, 50 Hz (SI. glasnik ZJŽ, št.4/90) 

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

26. Navodilo za ravnanje z napravami za merjenje hitrosti na 
vlečnih vozilih in drugih vozilih ter obdelavi trakov za registriranje 
(SI. glasnik ZJŽ, št. 6/80, 8/90) 

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

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

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

30. Navodilo za vgrajevanje naprav na tekoči plin za kuhanje v 
vozilih (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/68) 

31. Navodilo za podaljšanje rokov periodičnih popravil salonskih, 
inšpekcijskih in drugih specialnih vozil (SI. glasnik ZJŽ, št. 5/70) 

32. Navodilo za vodenje evidence dejavnosti vleke vlakov in 
vzdrževanja vlečnih vozil na jugoslovanskih železnicah (SI. glasnik 
ZJŽ, št. 8/84) 

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

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

35. Navodilo o garanciji kvalitete opravljenih popravil železniških 
vozil (SI. glasnik ZJŽ, št. 7/79) 

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

37. Pravilnik o vzdrževanju železniških vozil (SI. glasnik ZJŽ, št. 
2/84, 2/88, 7/88, 13/88) 

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

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

40. Navodilo za meritve ohmske upornosti na osnem sklopu 
železniških vozil (Si. glasnik ZJŽ, 4/78) 
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41. Navodilo za vzdrževanje zavor železniških tirnih vozil (SI. 
glasnik ZJŽ, št. 8/85, 12/87) 

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

43. Navodilo za upravljanje enojno zasedenih vlečnih vozil pri 
vleki vlakov na progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 3/86, 4/87, 13/87, 
4/88, 8/89, 8/90, 15/90) 

44. Navodilo za promet motornih vlakov (SI. glasnik ZJŽ, št. 6/82, 
10/82) 

45. Pravilnik tehnično vozovne dejavnosti (SI. glasnik ZJŽ, št. 6/ 
88) 

46. Navodilo za vozovne preglednike (SI. glasnik ZJŽ, št. 13/90) 

47. Navodilo za vodenje evidence vozovno tehnične službe na 
JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 3/79, 12/90) 

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

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

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

51. Začasni posebni pogoji za uvrstitev tovornih voz za prevoz 
osebnih avtomobilov za potrebe potnikov v potniške in brze vlake 
na progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 6/70) 

52. Navodilo za meritve in preizkušanje voznega omrežja z 
merilnim vagonom za preizkušanje voznega omrežja (SI. glasnik 
ZJŽ, št. 7/89) 

53. Navodilo o tehtanju železniških vozil (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/83) 

54. Navodilo o preizkusnih vožnjah železniških vozil po 
opravljenem popravilu (SI. glasnik ZJZ, št. 8/83) 

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

56. Navodilo o tehničnih pogojih za vzdrževanje težkih motornih 
drezin serije 911 (SI. glasnik ZJŽ, št. 6/83, 3/85) 

57. Pravilnik o kemičnem uničevanju plevela in grmovja na progah 
JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/90) 

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

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

60. Pravilnik o vzdrževanju zgornjega ustroja na progah JŽ (SI. 
glasnik ZJŽ, št. 3/71,2/75, 5/76, 8/89, 2/90) 

61. Pravilnik o vzdrževanju spodnjega ustroja na progah JŽ (SI. 
glasnik ZJŽ, št. 3/71) 

62. Pravilnik o tehničnih ukrepih za obtežbo železniških mostov 
in prepustov (SI. glasnik ZJŽ, št. 5/77) 

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

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

65. Navodilo o pogojih in dinamiki uporabe pravilnika za 
vzdrževanje zgornjega ustroja (SI. glasnik ZJŽ, št. 5/71) 

66. Navodilo za zavarovanje prometa pozimi (SI. glasnik ZJŽ, št. 
6-7/86) 

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

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

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

70. Navodilo za izvajanje del v zemeljski osnovi obstoječih prog 
za večje hitrosti (SI. glasnik ZJŽ z dne 12. 4. 1979) 

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

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

73. Navodilo za dobavo, vgradnjo in vzdrževanje elastične sponke 
"SKL-2" na mreži JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 8-9/87) 

74. Navodilo za proračun in vgrajevanje dolgih tirnih trakov na 
mostovih JŽ (SI. glasnik ZJŽ 11/90) 

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

76. Pravilnik o vzdrževanju signalnovarnostnih naprav (SI. glasnik 
ZJŽ, št. 5/73,4-5/75, 8/78, 8/84, 4/85) 

77. Pravilnik o funkcionalnem sistemu zvez JŽ (SI. glasnik ZJŽ, 
št. 8/85) 

78. Pravilnik o obsegu in vrsti telekomunikacijskih zvez, naprav 
in postrojev na progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ z dne 9. 4. 1974) 

79. Splošni tehnični predpisi za relejne postajne signalnovarnostne 
naprave (SI. glasnik ZJŽ, št. 3/58, 12/65, 5/67, 8/72) 

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

81. Tehnični pogoji za dobavo in vgradnjo signalnovarnostne in 
telekomunikacijske opreme na magistralnih progah JŽ (SI. glasnik 
ZJŽ, št. 13/66, 8/71, 8/72) 

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

83. Tehnični pogoji za železniške avtomatske teleprinterske cen- 
tre (SI. glasnik ZJŽ, št. 2-3/63) 

84. Tehnični pogoji za dobavo in montažo opreme za 
radiodispečerske zveze na območju JŽ ter posebni pogoji za 
radiodispečerske zveze na območju JŽ (SI. glasnik ZJZ, št, 6- 7/ 
73) 

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

86. Navodilo za ravnanje z induktivno avtostop napravo I 60 (SI. 
glasnik ZJŽ, št. 2/75, 8/89) 
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87. Navodilo za rabo,vgraditev, preizkus in vzdrževanje 
lokomotivskega dela AS naprave I 60 (SI. glasnik ZJŽ, št. 2/75) 

88. Navodilo za uporabo, vgradnjo, preizkušanje in vzdrževanje 
progovnih AS naprav na progah JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 2/75, 7/ 
78) 

89. 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) 

90. Navodilo za vzdrževanje telegrafsko-telefonskih vodov in linij 
(SI. Glasnik ZJŽ 20/55) 

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

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

93. Pravilnik o strokovni izobrazbi delavcev, ki neposredno 
sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa (SI. glasnik ZJŽ, 
št. 8/79, 6/86, 6/90) 

94. Pravilnik o notranjem redu na JŽ (Uradni list SFRJ, št. 47/ 
78,68/84) 

95. Pravilnik o posebnih zdravstvenih pogojih, ki jih morajo 
izpolnjevati železniški delavci, ki neposredno sodelujejo pri 
opravljanju železniškega prometa (Uradni list SFRJ, št. 38/79) 

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

97. Pravilnik o preverjanju delovne zmožnosti delavcev, ki 
neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa (SI. 
glasnik ZJŽ, št.5/79) 

98. 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) 

99. Navodilo o priročnih lekarnah in o nuđenju prve pomoči 
poškodovanim in obolelim železniškim delavcem kakor tudi 
železniškim potnikom (SI. glasnik ZJŽ, št. 5/67) 

100. 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) 

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

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

103. Pravilnik o projektiranju železniških investicijskih objektov 
(Uradni list FLRJ, št. 44/49) 

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

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

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

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

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

109. 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) 

110. 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) 

111. Odredba o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov 
(Uradni list RS, št. 26/91-1, 28/91-1) 

112. Navodilo o vrstah in rabi telekomunikacijskih naprav in zvez 
(SI. glasnik ZJŽ, št. 46/77) 

113. Navodilo za izdelavo voznega reda (SI. glasnik ZJŽ, št. 11/ 
88, 6/89) 

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

115. Navodilo o uvajanju vlakovnega prometa na dvotirnih progah 
med kapitalnim remontom enega tira (SI. glasnik ZJŽ, št. 8/82) 

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

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

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

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

120. Navodilo o rabi sovjetskih SŽD voz čistem na progah JŽ (SI. 
glasnik ZJŽ, št. 8/88, 5/89) 

121. Navodilo za oplemenitev vode za dizelska vozila (SI. glasnik 
ZJŽ, št. 10/73) 

122. Pravilnik o izdelavi voznega reda (SI. glasnik ZJŽ, št.3/88) 

123. Pravilnik o opremi železniških tirničnih vozil z aparati za 
gašenje požara (SI. glasnik ZJŽ, št. 5/82) 

124. Pravilnik za progovne čuvaje (SI. glasnik ZJŽ, št. 6/67) 

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

126. Navodilo za opravljanje službe na progah JŽ elektrificiranih 
z enofaznim sistemom 25 kV 50 Hz (SI. glasnik ZJŽ, št. 4 /90) 

127. Navodilo za opravljanje službe na progah elektrificiranih z 
enosmernim tokom napetosti 3000 V (SI. glasnik ZJŽ, št. 13 /66) 

128. Začasni tehnični pogoji za tipsko, časovno in periodično 
preizkušanje ozemljitvene palice za ozemljevanje stabilnih naprav 
električne vleke JŽ (SI. glasnik ZJŽ, št. 7/77) 

129. Pravilnik o mikrofilmanju na jugoslovanskih železnicah (SI. 
glasnik ZJŽ, št. 10/88) 
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130. Pravilnik o načinu opravljanja notranje kontrole in pooblastilih 
delavcev za opravljanje notranje kontrole na JŽ (SI. glasnik ZJŽ, 
št. 6/89) 

131. 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) 

IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O VARNOSTI V ŽELEZNIŠKEM PROMETU 

2) Skladnost predloga 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) 53. in 55. člen (Sporazum med EGS in Republiko 
Slovenijo na področju prometa 5., 8., 9., 10. in 11. člen) 
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 sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): v celoti usklajeno 
z 

Direktiva Sveta 2001/16/ES z dne 19. marca 2001 o 
interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema za 
konvencionalne hitrosti, 
Direktiva Sveta 96/48/ES z dne 23. julija 1996 o 
interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema za 
velike hitrosti, 
Direktiva Sveta 96/49/ES z dne 23. julija 1996 o približevanju 
zakonodaje držav članic v zvezi s prevozom nevarnega blaga 
po železnici; 
Direktiva Sveta 93/38/ES z dne 14. junija 1993 o usklajevanju 
postopkov naročanja naročnikov v vodnem, energetskem, 
kopenskem in telekomunikacijskem sektorju, 
Direktiva Sveta 93/104/ES z dne 23. novembra 1993 o 
določenih vidikih organizacije delovnega časa 

- Odločba Sveta in Komisije 96/1692-TEN o razvoju 
infrastrukturnih objektov prometa, pomembnih za vse države 
Skupnosti, 

Odločba Komisije 99/569/ES o osnovnih parametrih za 
podsistem vodenje-upravljanje in signalizacija, povezan z 
vseevropskim sistemom za visoke hitrosti, 
Sklep Sveta 93/465/EGS z dne 22. julija 1993 o modulih za 
različne faze postopkov za ugotavljanje skladnosti ter o 
pravilih za pritrditev in uporabo znaka skladnosti CE, ki so 
namenjeni uporabi v direktivah o tehnični skladnosti, 

b) Ali je predlog akta usklajen z drugimi 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): 

5) Ali so zooral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 
Da. 

6) Ali |e predlog akta preveden In v kateri jezik? 
Ne. 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovntakov (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 
Ni povezave. 

Jakob Presečnlk 
MINISTER 

Urad za železnice: 
mag. Matjaž Knez 
državni sekretar 

Vodja pravne službe: 
Jože Taler, univ.dipl.prav., 
državni podsekretar 
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DELOVNA 1EIESA 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ZAKONA 0 SPODBUJANJU 

SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA 

(ZSRR-R) 

- druga obravnava - EPA 942 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor zti gospodarstvo 

Številka: 002-01/90-4/88 EPA942-III 
Ljubljana, 6. 11. 2003 Za 31. seio DZ 

) 
Na podlagi 42., 130., 131., in 133. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor za 
gospodarstvo kot matično delovno telo naslednje 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-B) 

(druga obravnava) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo je na 42. seji, dne 5. 
11. 2003, kot matično delovno telo obravnaval predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki ga je 
Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejem po rednem postopku 
predložila skupina poslancev s prvopodpisanim Brankom Kelemino. 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO 

Člani Odbora za gospodarstvo so k predlogu zakona prejeli mnenje Vlade RS, 
mnenje Zakonodajno-pravne službe in mnenje Komisije Državnega sveta RS za 
lokalno samoupravo in regionalni razvoj. 

Uvodoma je podpredsednik odbora Valentin Pohorec opozoril člane odbora in 
vabljene, da do izteka poslovniškega roka (30. 10. 2003) ni bilo predloženih 
nobenih amandmajev. 

Predstavnik Vlade RS je obrazložil nekatera dejstva, zakaj Vlada RS predloga 
zakona ne podpira, kot je to razvidno iz zelo obsežnega pisnega mnenja vlade. 
Predlagatelji zakona namreč izhajajo iz poenostavljene in posplošene ocene stanja 
v regionalnem razvoju. Rešitve naj bi bile v obstoječi organizaciji državne uprave in 
javnih financ in sistemu strukturnih skladov EU, težko izvedljive. Nekatere predloge 
pa je vlada proučila in jih namerava vgraditi v svoj predlog sprememb in dopolnitev 
zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. 

Predstavnica Zakonodajno-pravne službe državnega zbora je nakratko povzela 
nekatere bistvene pripombe iz predloženega mnenja. Tako ugotavlja, da predlog 
zakona bistveno posega v veljavni koncept regionalnega razvoja, tako glede 
nosilcev, vsebine regionalnih razvojnih programov in virov spodbud kot tudi načina 
koncentriranja in razdeljevanja sredstev. Nekatere rešitve so tudi sistemsko 
nesprejemljive (nosilci regionalne politike) in hkrati nedorečene (razmerja med 
nacionalnim in regionalno - lokalnim nivojem ter znotraj lokalnega nivoja). 

Predstavnik Državnega sveta načelno podpira predlog zakona, saj se nekatere 
rešitve zdijo smiselne, vendar naj predlagatelj prouči pripombe oz. pomisleke 
Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter mnenje Vlade RS. 

Podpredsednik odbora je glede na mnenja, ki so bila predložena in obrazložena 
Odboru za gospodarstvo, predlagal sklep v skladu s 128. členom poslovnika, da 
predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Pri obrazložitvah glasu so 
nekateri poslanci podali vrsto pripomb ter predlagali proceduralni sklep, da se na 
podlagi prvega odstavka 74. člena Poslovnika državnega zbora, predlog zakona 
preloži na eno izmed naslednjih sej državnega zbora, ki pa ni bil sprejet. 

Pred glasovanjem o sklepu na podlagi drugega odstavka 128. člena Poslovnika 
državnega zbora so predstavniki poslanskih skupin SDS, SNS, NSi in SMS 
napovedali obstrukcijo in zapustili sejo Odbora za gospodarstvo. Seja odbora je bila 
tako za kratek čas prekinjena, saj je bila s tem povzročena nesklepčnost. Ko je bila 
sklepčnost ponovno zagotovljena je odbor za gospodarstvo sprejel naslednji 
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[ IEL0VNA TELESI 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO 

sklep: 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja (ZSRR-B) - druga obravnava, EPA 942-111 ni primeren za 
nadaljnjo obravnavo. 

* * * 

Poročilo bo na seji državnega zbora predstavil podpredsednik odbora Valentin 
Pohorec. 

Svetovalec Podpredsednik 
Tomo Malnarič l.r. Valentin Pohorec, l.r. 
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IEL0VNA TELESA l ' 

ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO 

Poročilo 

K PREDLOGU PRORAČUNA REPURUKE 

SLOVENIJE ZA LETO 2005 (DP2005) 

-EPA 1005-III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor zafnumcc in monetarna politiko 

Številka: 411-01/3-76/1 EPA 1005-111 
Ljubljana, 5. 11. 2003 

Na podlagi 158. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije daje Odbor 
Državnega zbora Republike Slovenije za finance in monetarno politiko kot matično 
delovno telo naslednje 

Poročilo 

k predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2005 (DP2005) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za finance in monetarno politiko je na 
41. seji, dne 3. 11. 2003, kot matično delovno telo obravnaval predlog proračuna 
Republike Slovenije za leto 2005, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v 
obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije. 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO 

Odboru so bila posredovana mnenja naslednjih zainteresiranih delovnih teles k 
predlogu proračuna: 

- Komisije za evropske zadeve z dne 22. 10. 2003, 
- Mandatno-volilne komisije z dne 23. 10. 2003, 
- Komisije za narodni skupnosti z dne 24. 10. 2003, 
- Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide z dne 27. 10. 

2003, 
- Odbora za gospodarstvo z dne 27. 10. 2003, 
- Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport z dne 28. 10. 2003, 
- Odbora za infrastrukturo in okolje z dne 29. 10. 2003, 
- Odbora za zunanjo politiko z dne 29. 10. 2003, 
- Odbora za obrambo z dne 29. 10. 2003, 
- Odbora za notranjo politiko z dne 29. 10. 2003, 
- Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z dne 29. 10. 2003, 
- Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu z dne 29. 10. 2003, ter 
- Komisije za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb z dne 30. 10. 

2003, 

Odboru je bilo posredovanih 50 vloženih amandmajev poslancev in poslanskih 
skupin, amandma Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu ter 3 
amandmaji Komisije za narodni skupnosti k obravnavanemu predlogu 
proračuna. 

Ostala zainteresirana delovna telesa niso oblikovala svojih amandmajev, sprejela pa 
so posamezna stališča in sklepe. Ob tem se sprejeti sklepi Odbora za 
gospodarstvo nanašajo na pozive in predloge Vladi Republike Slovenije, sprejeti 
sklepi Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, Komisije za 
nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb ter Odbora za kulturo, 
šolstvo, mladino, znanost in šport pa se nanašajo na predloge matičnemu 
delovnemu telesu, da skupaj z vlado pri pripravi dopolnjenega predloga državnega 
proračuna zagotovi dodatna sredstva za posamezne, v sklepih izpostavljene 
namene. 

* * * 

poročevalec, št. 92 116 11. november2003 



I IEL0VNA TH£Si 

ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO 

V uvodni predstavitvi je minister za finance dodatno k že opravljeni predstavitvi 
proračunskih dokumentov s strani predsednika vlade dodal in širše predstavil svoj 
vidik glede obeh proračunskih predlogov kot tudi predloga zakona za njuno 
izvrševanje ter pri tem poudaril predvsem pričakovanja po vključitvi Slovenije v 
Evropsku unijo oziroma v mehanizem menjalnih tečajev ERM2 ter po prevzemu 
evra, zlasti z vidika ekonomske politike oziroma proračunskega vidika. Ob tem je 
opozoril v prvi vrsti na posledice vključitve v EU predvsem za denarno in fiskalno 
politiko. V obdobju prilagajanja je inflacija služila kot blažilec napetosti, pri čemer so 
se določeni javnofinančni in zasebni izdatki povečevali z višjo indeksacijo, drugi z 
nižjo. 

Centralna banka, ki še vodi samostojno denarno politiko, je negativne vplive višje 
inflacije do sedaj nevtralizirala, in sicer z določeno tečajno politiko ter tako reševala 
položaj zlasti neto izvoznikov, s tem pa pospeševala tudi gospodarsko rast in na 
drugi strani zmanjševala brezposelnost. S to denarno politiko je centralna banka 
hkrati pomagala nevtralizirati šoke v primerih, ko je npr. prišlo do velikega pritoka 
tujih sredstev v državo ali česa podobnega. Za vodenje takšne politike smo bili 
velikokrat kritizirani s strani Mednarodnega denarnega sklada, vendar pa je na 
zadnjem sestanku, ki je bil v Ljubljani, kljub temu izrekel priznanje o pravilnosti te 
politike. 

Ob tem pa se moramo zavedati dejstva, da bo po vstopu Slovenije v EU, ERM2 in 
območje evra denarna politika Banke Slovenije (postopno) odmrla. Ob vključitvi v EU 
bo namreč denarna politika Banke Slovenije pod drobnogledom evropske centralne 
banke, s trenutkom prevzema evra pa bo popolnoma izginila. V tem primeru, ko višje 
inflacije ni več možno nevtralizirati z drsenjem deviznega tečaja, je lahko pogubna za 
gospodarsko rast in za brezposelnost. Višja inflacija pomeni povečevanje stroškov neto 
izvoznikom ob njihovih hkrati nespremenjenih prihodkih zaradi fiksiranih tečajev, kar 
vodi v njihovo propadanje in večanje števila brezposelnih. 

Drug problem predstavlja dejstvo, da v odsotnosti denarne politike in možnosti 
mehkega prestrukturiranja preostale strukturne spremembe in nevtraliziranje šokov 
preidejo na edino preostalo politiko, to pa je fiskalna politika. Zavedati se torej moramo, 
da od vstopa v EU denarna politika izgublja, fiskalna pa pridobiva na svojem pomenu, 
pri čemer pa je fiskalna politika bistveno manj učinkovita. V takšnih razmerah, ki ne 
dopuščajo več napak, vlada in parlament pri svojem delovanju enostavno nimata 
popravnega mehanizma. Vsaka napaka, ki jo naredita na področju fiskalne politike, 
vodi v nižjo gospodarsko rast, višjo brezposelnost ter finančno nestabilnost. 
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i KLOVNA TELESI 

ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO 

Tudi način izvedbe strukturnih sprememb ne more biti več izpeljan na mehak način, 
temveč z nominalnim zmanjšanjem določenih izdatkov in na drugi strani nominalnim 
povečanjem tistih, ki jih je po mnenju vlade mogoče povečati. Tudi znotraj fiskalne 
politike pa ob vključitvi v EU veljajo določeni okviri, in sicer maastrichtski kriteriji, ki 
omejujejo deficit in zadolženost. 

Te omejitve in zavedanje, da je fiskalna politika edina preostala, so upoštevani v vseh 
predloženih proračunskih dokumentih. Že v začetku letošnjega leta je vlada pričela z 
vrsto aktivnosti za dosego takšnega prestrukturiranja proračuna, ki bo omogočal 
vključitev v evropski proračun. Dodatno je vlada upoštevala tudi zunanji šok zaradi 
svetovne recesije. Tudi v letu 2004 bo problem recesije v državah, ki so naše 
najpomembnejše gospodarske partnerice, še zelo prisoten. Vlada se je zato odločila, 
da bo s fiskalno politiko, tokrat še ob določeni pomoči tudi denarne politike - namreč z 
zniževanjem obrestnih mer, najprej prestrukturirala proračun v smerj pospešitve rasti in 
zaposlenosti, skratka, da posledice te recesije v Sloveniji ne bodo prehude. Zato se je 
dogovorila za zniževanje deleža stroškov dela v proračunu in za zniževanje materialnih 
stroškov. Vlada ima nov kadrovski načrt, ki bo zmanjševal obseg zaposlenih v 
določenem delu javne uprave, vrsta uredb pa bo omogočala zniževanje deleža 
materialnih stroškov v proračunu. Tovrstni prihranki proračunskih sredstev pa so 
usmerjeni v podporo gospodarstvu, znanosti in tehnologiji, v investicije in v aktivno 
politiko zaposlovanja. 

Do sedaj je denarna politika z zniževanjem obresti, kar je za gospodarstvo seveda 
stimulativno, prispevala k proticikličnemu delovanju. Upati je, da bo v letu 2004 in 2005 
gospodarska rast dejansko takšna, kot je predvidena. Dosegli pa smo strukturni deficit, 
ki si ga sicer lahko privoščimo v trenutku nevtraliziranja zunanjega šoka, začeti pa ga 
moramo odpravljati takoj, ko šok mine. V zvezi z odpravljanjem strukturnega deficita je 
minister poudaril, da so kratkoročne napovedi o prihodnosti za leto 2004 in 2005 
izjemno negotove, pri čemer se ocene zelo hitro spreminjajo in popravljajo. Tako so 
različne tudi ocene Urada za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) in Banke 
Slovenije o bodočih makroekonomskih gibanjih. Narejene projekcije proračunov ob 
upoštevanju ocen obeh institucij izkazujejo razlike v višini 8 milijard tolarjev dodatnega 
deficita v letu 2004 v primeru uresničitve napovedi Banke Slovenije, ter 15 milijard 
tolarjev dodatnega deficita v letu 2005. Ker gre za relativno majhne razlike ob 
upoštevanju celotnega nabora makroekonomskih kazalcev, predlog zakona o 
izvrševanju proračuna ravno zaradi te negotovosti predvideva možnost avtomatskega 
linearnega rebalansa z zmanjšanjem določenih postavk v proračunu za leto 2004. Že 
današnje ocene, zlasti glede inflacije, so namreč drugačne od tistih v predlogu 
proračuna, in sicer nekoliko nižje, ker se je protiinflacijska politika izkazala za zelo 
učinkovito, če bodo inflacijska gibanja v okviru predvidenih, torej nekje med 
predvidevanji Banke Slovenije in predvidevanji UMAR, potem po ministrovem mnenju ta 
"avtomatski rebalans" ne bo problematičen, ker bodo nižje cene vplivale na znižanje 
prihodkov, vendar na drugi strani tudi na znižanje odhodkov. Vlada bo sicer storila vse 
v smeri dodatnega znižanja inflacije pod raven, kot jo predvideva predloženi proračun, 
saj bo v razmerah fiksiranja tečaja v primeru, da ne storimo vsega, kar je možno za 
znižanje inflacije, to povečalo brezposelnost, zmanjšalo gospodarsko rast, povečalo 
pritisk na javne finance in vplivalo na poslabšanje plačilne bilance. 

poročevalec, št. 92 118 11. november2003 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO 

Če bo gospodarska rast kljub negotovi situaciji ugodna, bo treba v letu 2004 takoj 
pričeti z nadaljnjim odpravljanjem strukturnega deficita in zmanjševanjem izdatkov. 
Zavedati se moramo izjemno velikega deleža pokojninskih in zdravstvenih izdatkov v 
BDP v primerjavi z drugimi izdatki, kot tudi izdatkov na področju kulture in na nekaterih 
drugih področjih. Nekateri izdatki so v nasprotju s splošnimi smernicami ekonomske 
politike EU, nekateri pa so po ministrovem mnenju vprašljivi, ker niso vezani npr. na 
socialni status. Tako bo rezerve za odpravljanje strukturnega deficita potrebno iskati 
tudi na strani izdatkov glede velikih družin, otroških dodatkov, študentske prehrane in 
podobno. 

Zelo verjetno bo v letu 2005 potrebno nadaljnje prestrukturiranje, kljub zdaj izvedenemu 
relativno velikemu prestrukturiranju za pospešitev gospodarske rasti. Določena 
področja so še vedno neustrezno financirana., npr. visoko šolstvo, vseživljenjsko 
izobraževanje in podobno. To so najbolj produktivne naložbe, v katere bo Slovenija, 
gledano primerjalno, morala vložiti še dodatne napore. 

Z vsemi spremembami in anticikličnim delovanjem fiskalne politike pa smo dosegli 
zgornjo mejo možnega. Takoj, ko bo to možno, bo treba strukturni deficit zmanjšati in se 
na ta način pripraviti na možne šoke in reagiranje na strani fiskalne politike takrat, ko 
bo to potrebno. Smo torej na meji, ko ni več možnosti za nikakršno povečanje pravic 
javne porabe, ker bi bilo v nasprotnem primeru takšno ravnanje popolnoma 
neodgovorno. Večina držav članic EU zmanjšuje pravice, zato bi nasprotno ravnanje 
imelo katastrofalne posledice, zlasti pri zaposlenosti, gospodarski rasti in finančni 
stabilnosti. 

V splošni razpravi o obravnavanem proračunskem predlogu so člani odbora 
pozornost namenili najprej vprašanju smiselnosti obravnave proračunskega 
predloga za leto 2005 še pred obravnavo predlaganih sprememb proračuna države 
za leto 2004, ki bi morale biti temelj za poglobljeno razpravo o proračunskih 
prioritetah in za predstavitev realistične podobe razmer v državi. Opozorjeno je bilo 
tudi na preoptimistične ocene glede realizacije proračunskih prihodkov v letošnjem 
letu, ki ne prispevajo h kvalitetni razpravi o bodočem razrezu proračunskih 
odhodkov, pri čemer vloženi amandmaji k proračunu za leto 2005 zaradi vprašljivosti 
realizacije na strani virov za njihovo financiranje v tako oddaljenem obdbobju 
predstavljajo le skupek želja njihovih predlagateljev. Smiselna bi bila torej najprej 
razprava o izvrševanju tekočega proračuna oziroma o proračunu za prihodnje leto, 
predvsem z vidika vprašanja, ali je izvedba predlaganega proračuna za letb 2005 
ob njegovi preoptimistični zasnovi sploh mogoča. Ob v razpravi podanem predlogu 
za preložitev razprave matičnega delovnega telesa o predlogu proračuna za leto 
2005 na čas po opravljeni obravnavi predlaganih sprememb proračuna za leto 2004 
je predsednik odbora opozoril na poslovniške določbe, ki so v tem delu povsem 
jasne in jih odbor ne sme kršiti. V razpravi pa je bilo ob tem zastavljeno tudi 
vprašanje o smiselnosti takšnih poslovniških določb. 

11. november2003 119 poročevalec, št. 92 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO 

% 
Poleg tega pa je bilo poudarjeno, da le razprava oziroma v njej podane sugestije 
odbora,, naslovljene vladi že v fazi pred pripravo dopolnjenega predloga proračuna 
za leto 2005, v največji možni meri prispevajo k dokončni vsebini ter morebitnemu 
izboljšanju tega dokumenta, o katerem bo sicer odločal državni zbor. Opozorjeno je 
bilo še na slabost rešitve, ki sploh ne bi predvidevala razprave o proračunu za leto 
2005. Ob tem, ko se EU pripravlja na začetek obravnave finančne perspektive za 
obdobje 2007-2013, moramo tudi sami opredeliti prioritete za naslednja leta, če se 
želimo kot novi člani EU o tej zadevi uspešno pogovarjati. Bolje je torej že v 
sedanjem trenutku opredeliti nekatere prihodnje prioritete kot nobenih, ker bo sicer v 
nasprotnem primeru zelo malo manevrskega prostora za velike spremembe v 
strukturi evropskega proračuna, ki je prav tako kot slovenski dokaj rigiden. 

Opozorjeno je bilo na dejstvo, da so prihodki morda res preoptimisično ocenjeni, 
vendar v tako nestabilnih razmerah v evropskem in svetovnem gospodarstvu nihče ne 
more natačno opredeliti prihodke ali sploh gospodarska gibanja, zato se tudi napovedi 
posameznih uglednih mednarodnih institucij med seboj razlikujejo in se hitro 
spreminjajo, kot se spreminjajo tudi razmere v svetu. Pomembnejše od vprašanja, ali so 
napovedi glede načrtovane rasti in tudi realizacije prihodkov preoptimistične ali ne, je 
vprašanje, ali imajo proračunski dokumenti vgrajen mehanizem, ki bo zagotavljal 
usklajevanje med rastjo dejanskih prihodkov in tudi odhodkov. Minister za finance je že 
napovedal rebalans proračuna v prihodnjem letu, možne pa so tudi spremembe 
proračuna za leto 2005. 

V razpravi je bila izpostavljena tudi ugotovitev, da državni zbor v postopku sprejemanja 
proračuna kot najpomembnejšega dokumenta pravzaprav nima zadostne vloge. Vlada 
je pri sprejemanju odločitev glede priprave dopolnjenega predloga proračuna povsem 
samostojna. Državni zbor tudi nima realne možnosti za kakršnekoli popravke tega 
dokumenta. 

Opozorjeno je bilo na precejšnje napake, ki jih pri reviziji zaključnih računov proračunov 
ugotavlja računsko sodišče, predvsem na področju plač in javnih naročil. Opozorila in 
ugotovitve računskega sodišča bi bilo treba upoštevati pri načrtovanju proračunske 
politike. Opozorjeno je bilo tudi na problem definicije, kdo v državi predstavlja socialni 
problem, oziroma na katastrofalnost nadaljne izgradnje sistema subvencij na socialni 
osnovi. Višina teh prejemkov v skupnem seštevku lahko tudi presega prihodke iz 
naslova zaposlitve in zato ne stimulira k iskanju zaposlitve. Precej boljšo rešitev tako 
predstavlja statusno subvencioniranje. 

Izpostavljena so bila po oceni nekaterih razpravljalcev prevelika pooblastila vlade za 
samostojno odločanje glede naknadne prerazporeditve sredstev med proračunskimi 
postavkami, neodvisno od dejansko sprejetega proračuna za posamezno leto. Ta 
pooblastila se z vsakoletnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna, še povečujejo. 
Tu bi bile potrebne določene spremembe, predvsem zaradi zagotovitve večje 
preglednosti izvrševanja proračuna med proračunskim letom. Te stvari bi bilo treba 
umestiti v shemo odločanja in pristojnosti tako vlade kot državnega zbora, saj tako 
velike pristojnosti vlade, kot jih ima sedaj, niso sprejemljive. 
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Posamezni razpravljala so v tem delu razprave sicer največ pozornosti namenili 
zlasti naslednjim vprašanjem: 
- ali ob upoštevanju dejstva, da smo dosegli mejo možnega povečanja pravic 

javne porabe, vlada do konca tega mandata ne bo več predlagala oziroma 
podprla tistih predlogov zakonov, ki bodo povzročili povečanje proračunskih 
izdatkov; 

- ali bo vlada iz tega razloga znižala tudi proračunske odhodke v dopolnjenem 
predlogu proračuna za leto 2005; 

- ali vlada ob nekaterih opozorilih, da ne bomo dovolj usposobljeni za koriščenje 
celotnega obsega sredstev iz evropskega proračuna v prihodnjih letih, pripravlja 
morebitni alternativni scenarij; konkretno obstajajo področja, na katerih so že 
pripravljeni programi in projekti, zelo pomembni za oživitev gospodarske rasti in 
tudi za skladnejši regionalni razvoj, to je izgradnja infrastrukture, avtocest in 
železnice, prav to pa je tudi ena izmed prioritetnih usmeritev EU; alternativni 
scenarij bi tako dopuščal angažiranje večjega obsega sredstev EU za 
financiranje teh namenov v primeru nezadostnega koriščenja sredstev za druge, 
manjše programe, ki so v pripravi; 

- ali vlada ocenjuje, da bo v prihodnjih letih uspešnejša na področju racionalizacije 
delovanja državne uprave, predvsem ob upoštevanju nujnega zniževanja 
proračunskih stroškov v razmerah, ki kljub vsemu dopuščajo njeno prenormiranje 
(npr. z ustanavljanjem novih oddelkov, služb, skupin, pri čemer so stroški 
funkcioniranja takšnega sistema v nekateih primerih zelo visoki); 

- kdaj bo Ministrstvo za finance končno razpolagalo s podatkom, da je Računsko 
sodišče Republike Slovenije pregledalo proračune vseh slovenskih občin, ne pa 
le nekaterih (tudi večkrat), predvsem zaradi tega, ker bi to imelo pozitiven vpliv 
na javno mnenje o porabi javnofinančnih sredstev v naši državi; 

- na kakšen način zagotoviti plačevanje davkov tudi s strani tistih davčnih 
zavezancev, ki tega ne počnejo, pa kljub temu bogatijo, tudi na očeh javnosti. 

V okviru odgovorov na nekatera zastavljena vprašanja je minister poudaril zlasti 
naslednje; 

- vlada bo podprla vsak zakonski predlog, ki bo za kritje povečanja izdatkov predvidel 
opuščanje določenih sedanjih programov, torej racionalizacijo porabe sredstev, ne 
bo pa podprla predlogov za povečanje obsega izdatkov preko že sedaj doseženega 
mejnega obsega pri vodenju anticiklične politike; 

- vlada v dopolnjenem predlogu proračuna za leto 2005 ne bo znižala ocenjenih 
prihodkov proračuna, ker so razlike med ocenjenimi kazalci s strani UMAR in s 
strani Banke Slovenije minimalne; če bo zaradi nižje stopnje inflacije od 
napovedane potrebno, bo predlagana sprememba proračuna za leto 2005 v smeri 
znižanja prihodkov kot tudi odhodkov; vlada pa bo v dopolnjenem predlogu 
proračuna za leto 2005 upoštevala nekatere predlagane strukturne spremembe, kot 
izhajajo iz predlogov zainteresiranih delovnih teles in vloženih amandmajev, nikakor 
pa ne tistih, ki predvidevajo znižanje izdatkov, ki jih nikakor ni mogoče znižati (npr. 
iz naslova plačila obresti, ker te enostavno morajo biti plačane); 
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- iskanja najboljšega modela za koriščenje čimvečjega dela sredstev iz evropskega 
proračuna je rezultiralo v sedanjem delno decentraliziranem modelu, ki omogoča, 
da se nekoriščen del sredstev oziroma pravic črpanja preusmeri v druga ministrstva 
oziroma na druge programe; pravic črpanja sredstev iz različnih skladov sicer ni 
mogoče prenašati, potrebna pa bo maksimalna fleksibilnost za dejansko počrpanje 
čimvečjega obsega sredstev; 

- prizadevanja vlade gredo tudi v smeri čimvečje učinkovitosti državne uprave, zato 
tudi predlagani proračuni predvidevajo znižanje sredstev za njeno financiranje; 
vlada bo predlagala tudi ustrezne zakonske spremembe in podzakonske akte z 
namenom revizije nekaterih včasih tudi nelogičnih pravic (npr. glede prevozov na 
delo), kar bo prispevalo k dodatnemu znižanju stroškov, financiranih iz proračuna; 

- pooblastilo vladi za naknadno prerazporejanje sredstev proračuna med 
posameznimi postavkami je v določeni meri smiselno in potrebno, vendar zahteva 
restriktivnost; nekatere prerazpreditve so povsem upravičene in nujno potrebne za 
izvedbo sicer točno določenih programov; 

- opozorila računskega sodišča so v ministrstvu obravnavana z vso resnostjo in tudi 
na ustrezen način upoštevana; 

- izdelava načrta, ki bi vključeval pregled vsake slovenske občine, je nedvomno 
dobra rešitev, zato bi bilo tak predlog smiselno posredovati računskemu sodišču; 

- potrebno je prestrukturiranje davčnih prihodkov ob njihovem sicer nespremenjenem 
obsegu, čemur bo sledil tudi predlog davčne reforme (npr. povečanje davka na 
kapital in zmanjšanje davka na delo, ki je preobremenjeno); celovita davčna reforma 
bo prispevala tudi k zagotovitvi čimbolj učinkovitega pobiranja davkov od vseh 
davčnih zavezancev. 

Po zaključeni splošni razpravi o predlogu državnega proračuna za leto 2005 je 
odbor razpravljal in odločal o vloženih amandmajih k temu proračunskemu 
predlogu. Vlada jih bo po besedah ministra za finance sicer proučila in jih v 
dopolnjenem predlogu državnega proračuna upoštevala, v kolikor bo to mogoče 
znotraj realnih okvirov. V razpravi je bilo ob tem poudarjeno, da so posamezni 
predlogi za povečanje sredstev za določene namene, kot izhajajo iz nekaterih 
amandmajev, sicer načeloma sprejemljivi, vprašljiva pa je pristojnost odbora za 
kompetentno presojo predlaganih virov za financiranje teh namenov. S tega vidika je 
smiselno, da vlada prouči vse predloge kvalificiranih predlagateljev amandmajev, 
odbor pa je v zvezi s tem sprejel tudi sklep, ki je naveden v nadaljevanju tega 
poročila. 

V tem delu razprave je odbor podprl amandma poslanca Bogdana Baroviča k 
proračunskemu uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste k podprogramu 13022404 
Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest za odprtje nove postavke REKO 
Latkova vas - Trbovlje (Gabrsko) v višini 20.000.000 tolarjev (vir: zmanjšanje 
postavke 2541 Materialni stroški DKP v okviru podprograma 03011802 Delovanje 
diplomatsko konzularnih predstavništev pri uporabniku 1811 Ministrstvo za zunanje 
zadeve). 
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Odbor ni podprl nobenega od ostalih amandmajev poslancev, poslanskih skupin 
in zainteresiranih delovnih teles. 

Ob zaključku razprave je odbor ob upoštevanju v razpravi izraženih stališč in mnenj 
v zvezi s predloženim proračunom kot tudi vloženimi amandmaji, ter ob upoštevanju 
stališč in predlogov zainteresiranih delovnih teles ter sprejetih sklepov Komisije za 
odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, Komisije za nadzor nad delom 
varnostnih in obveščevalnih služb ter Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost 
in šport, sprejel naslednji 

sklep: 

Vlada Republike Slovenije naj pri pripravi dopolnjenega predloga državnega 
proračuna za leto 2005 prouči razprave, stališča in predloge delovnih teles 
Državnega zbora Republike Slovenije ter vložene amandmaje poslancev, 
poslanskih skupin, Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu ter 
Komisije za narodni skupnosti k predlogu proračuna Republike Slovenije za 
leto 2005 ter ob tem ponovno preveri višino sredstev za posamezne namene. 

Podsekretarka DZ Predsednik 
Mojca Mam Čepuran l.r. Ciril Pucko, l.r. 
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Poročilo 

NADZORNEGA ODBORA SKLADA ZA 

FINANCIRANJE RAZGRADNJE NEK IN ZA 

ODLAGANJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV 

IZ NEK 0 P0SL0VANJ0 SKLADA ZA 

LETO 2002 

- EPA 1036 - III 

Nadzorni odbor 
Sklada za financiranje razgradnje NEK In 
za odlaganje radioaktivnih odpadkov Iz NEK 

Štev.: EPB/MŠ-153/03-NO 
Datum: 10.10.2003 

Zadeva: Letno poročilo Državnemu zboru Republike 
Slovenije za leto 2002 

Skladno s 4. odstavkom 7. člena Zakona o Skladu za 
financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja 
radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (Ur. list 
RS štev. 75/94, spremembe 24/03 - uradno prečiščeno 
besedilo), Odlokom o imenovanju predsednice in devetih članov 
Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje NEK in 
za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (Ur. list RS štev. 

17/00, popravek 23/00) ter 21. členom Statuta Sklada za 
financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za 
odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne 
Krško, je Nadzorni odbor Sklada na svoji 9. seji dne 06. oktobra 
2003 sprejel Poročilo o poslovanju Sklada v letu 2002, katerega 
pošilja v prilogi dopisa. 

Predsednica Nadzornega odbora 
Sklada za financiranje razgradnje 
NEK in za odlaganje RAO iz NEK 

Eva Pučnik Bitenc, l.r. 

V prilogi: 
Poročilo NO Sklada za leto 2002 

- Mnenje KPMG Slovenija, podjetja za revidiranje in poslovno 
svetovanje, d.o.o. o računovodskih izkazih Sklada za leto 
2002 
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SKLAD ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NEK 
in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK 

Poročilo 

NADZORNEGA ODBORA 

Sklada za financiranje razgradnje NEK in za 

odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK 

o poslovanju Sklada 

za leto 2002 

Krško, oktober 2003 
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Poročilo Nadzornega odbora Sklada 

o poslovanju Sklada za leto 2002 

Na osnovi 4; odstavka 7. člena Zakona o Skladu'za financiranje razgradnje 
Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne 
elektrarne Krško (Ur. list RS št 75/94, spremembe 24/03 - uradno prečiščeno 
besedilo 47/03) ter 21. člena Statuta Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne 
elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne 
Krško, je Nadzorni odbor Sklada na svoji 9. seji dne 06.10.2003 sprejel 

POROČILO NADZORNEGA ODBORA 
Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za 

odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško 
za leto 2002 

1. Uvod 

Na osnovi tretjega odstavka 11. člena Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z 
vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško njenim izkoriščanjem in razgradnjo (Ur. list 
RS št. št. 23/03; Ur. I. RS-MP, št 5/03), sta dolžni pogodbenici zagotoviti vsaka 
polovico sredstev za financiranje vseh dejavnosti v zvezi z razgradnjo NEK in 
odlaganjem vseh radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz NEK. Vsaka 
pogodbenica mora zagotoviti redno vplačevanje sredstev v svoj posebni sklad. 

Iz imena Zakona o Skladu za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih 
odpadkov iz NEK mora biti razvidno, da zakon ureja zbiranje le polovice vseh 
potrebnih sredstev za razgradnjo in odlaganje radioaktivnih odpadkov ter 
izrabljenega jedrskega goriva, nastalih v času obratovanja in razgradnje NE 
Krško. 

Ime Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz 
NEK, je potrebno spremeniti oziroma uskladiti z zgornjo navedbo. 

Konec leta 2002 ter v začetku tekočega leta smo priča padanju obrestnih mer tako v 
svetu, kakor tudi na domačem finančnem trgu, posledica so nižji donosi sredstev. V 
dani situaciji bi bila tako najboljša rešitev investiranje sredstev Sklada v 
pripravo in izgradnjo odlagališča za nizko in srednje radioaktivne odpadke 
iz NE Krško. 

Postopki priprav za izbor lokacije primernega odlagališča za nizko in srednje 
radioaktivne odpadke (NSRAO) iz NE Krško v Republiki Sloveniji potekajo že več kot 
10 let, vendar pa doslej niso prinesli konkretnih rešitev. 

Člani NO Sklada ponovno pozivamo h konkretizaciji aktivnosti za izgradnjo odlagališča 
NSRAO predvsem iz razlogov, ki govorijo v prid varnosti okolja, katerim pa se danes 
pridružuje tudi finančni oz. ekonomski moment. 
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2. Predstavitev 

Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje 
radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (v nadaljnjem besedilu Sklad) 
je bil ustanovljen z dnem uveljavitve Zakona o Skladu za financiranje razgradnje 
Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne 
elektrarne Krško (v nadaljnjem besedilu Zakon o Skladu) dne 17. decembra 1994 
(Ur. list RS štev. 75/94, spremembe 24/03 - uradno prečiščeno besedilo 47/03). 
Dne 11. januarja 1996 je bil Sklad registriran pri Okrožnem sodišču v Krškem. 

Naloga Sklada je zbiranje sredstev za razgradnjo Nuklearne elektrarne Krško (v 
nadaljnjem besedilu NE Krško), za varno skladiščenje ter končno odlaganje 
izrabljenega goriva in radioaktivnih odpadkov. Zavezanec za obračun in vplačilo 
sredstev je bila v letu 2002 NE Krško. Višina prispevka je določena s Programom 
razgradnje NE Krško in je ob sprejetju Zakona o Skladu znašala 0,61 tolarja za kWh 
proizvedeno v NE Krško, od 24.04.1997 pa znaša višina rednega prispevka 0,462 
tolarja za kWh. NE Krško je plačevala Skladu še nadalje prispevek v višini 0,61 
tolarja za kWh, in sicer do poplačila dolga, po izvensodni poravnavi, za leti 1995 in 
1996. Po planu razgradnje NE Krško, ki ga je sprejela Vlada RS (sklep vfede št. 
315-03/93-1/30-8 z dne 12.09.1996 ter dopolnilo št. 315-03/97-4 (N) z dne 
24.04.1997), je določeno, da se uporabi scenarij takojšnje razgradnje, ki 
predvideva obratovanje elektrarne do leta 2023. Obveznost plačevanja prispevka v 
Sklad je nastala 17.12.1994, do leta 2023 pa je potrebno po prvotni oceni zbrati 
cca 100.15 milijard tolarjev1. 

Delo Sklada, na podlagi drugega odstavka 7. člena Zakona o Skladu ter 18. člena 
Statuta Sklada, nadzoruje Nadzorni odbor Sklada. 

1.1 Upravni odbor Sklada 

Sklad upravlja Upravni odbor, ki ima predsednika in štiri člane. Predsednika in dva 
člana imenuje in razrešuje Državni zbor Republike Slovenije, enega člana Vlada 
Republike Slovenije in enega lokalna skupnost, na območju katere stoji NE Krško. 

Upravni odbor je bil I. 2002 v sestavi Branko Jane, predsednik ter člani Vojko 
Pšenica, Vitja Rode, Jože Slivšek in dr. Maijan Vezjak. Upravni odbor, katerega 
mandat traja štiri leta, je bil konstituiran 19.04.1999. 

Nov Upravni odbor v sestavi Branko Jane, predsednik, članica dr. Romana Jordan 
Cizejj ter člani Stanislav Zarnik, Jože Slivšek in Tadej Slapnik, je bil konstituiran 24. 
marca 2003. 

1 Plan razgradnje NE Krško, ki gaje sprejela Vlada Republike 
Slovenije na svoji 212. redni seji dne 12. septembra 1996. 
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V letu 2002 se je Upravni odbor Sklada sestal na štirih rednih sejah, na eni skupni 
seji Upravnega in Nadzornega odbora Sklada ter izvedel eno korespondenčno sejo. 
Na sejah je sprejel Finančni načrt in Naložbeno politiko za leto 2002 ter sklepal o 
vseh za Sklad pomembnih zadevah, ki so v njegovi pristojnosti. Poročilo o 
poslovanju Sklada za leto 2002, je Upravni odbor Sklada sprejel na 22. seji dne 03. 
marca 2003. 

1.2 Nadzorni odbor Sklada 

Državni zbor Republike Slovenije je imenoval Nadzorni odbor Sklada dne 18. 
februarja 2000 (Ur. list RS št 17/00, popravek 23/00). Nadzorni odbor sestavljajo: 
Eva Pučnik Bitenc, predsednica ter člani mag. Breda Gajšek, dr. Anton Jeglič, mag. 
Franc Laj, Branko Majes, Mauricio Olenik, Ferdo Pinterič, mag. Andrej Seliškar, dr. 
Janez Sušnik in Peter Žigante. 
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2. Delo Nadzornega odbora Sklada 

Z imenovanjem je Državni zbor Republike Slovenije Nadzornemu odboru Sklada 
izrekel zaupnico, istočasno pa naložil odgovornost, da Državni zbor Republike 
Slovenije opozarja na probleme in nepravilnosti. 

Nadzorni odbor je na podlagi obveznosti, ki mu jo nalaga 7. člen Zakona o Skladu, 
pregledoval poslovanje Sklada in o svojih ugotovitvah redno, enkrat letno, poročal 
Državnemu zboru Republike Slovenije, in sicer vse od ustanovitve dalje. 

Poročila je Državnemu zboru posredoval: 
. za leto 1995, 26.04.1996 (objava Poročevalec DZ RS št. 19/96), 
• za leto 1996, 02.04.1997 (objava Poročevalec DZ RS št. 07/97), 
• za leto 1997, 05.10.1998 (objava Poročevalec DZ RS št. 63/98), 
. za leto 1998,24.12.1999 (objava Poročevalec DZ RS št. 04/00), 
• za leto 1999, 06.03.2001 (objava Poročevalec DZ RS št. 20/01), 
. za leto 2000, 24.10.2001, 
• za leto 2001, 11.09.2002 (objava Poročevalec DZ RS št. 85/02). 

Državni svet Republike Slovenije je obravnaval Poročilo Nadzornega odbora Sklada 
za leto 2001 na 80. seji, dne 30. oktobra 2002. 

Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna in drugih javnih 
financ je poročilo o delu Sklada za leto 2001, obravnavala na svoji 3. nujni seji, dne 
12. junija 2003. 

Poslovanje Sklada za leto 2002 je na podlagi sklepa Upravnega odbora Sklada, 
sprejetega na 20. seji 09.09.2002, revidirala revizijska družba KPMG, podjetje za 
revidiranje in postavno svetovanje, d.o.o. iz Ljubljane. 

V letu 2002 se je Nadzorni odbor Sklada sestal na treh sejah. 

Na 5. seji, kije potekala 17. junija 2002, so člani razpravljali o aktualnih dogodkih v 
zvezi z ratifikacijo sporazuma oz. Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z 
vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo. 
Poročilo sta podala g. Branko Jane, predsednik UO Sklada in g. Franci Bogovič, 
župan Občine Krško. 

Na 6. seji, ki je potekala 15. julija 2002, so člani razpravljali o načinu ureditve 
statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v NE Krško, njenim 
izkoriščanjem in razgradnjo med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Hrvaške. Seznanili so se s poslovanjem Sklada v letu 2001. Poročilo je podal direktor 
Sklada, g. Milan Venek. Ugotovili so, da Sklad vse od ustanovitve dalje deluje 
uspešno ter pripravili Letno poročilo Državnemu zboru Republike Slovenije za leto 
2001. 
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Dne 13.12.2002, so se člani NO ter UO Sklada sestali na skupni seji, na kateri so 
sodelovali gostje, ki so članom obeh odborov predstavili problematiko ravnanja z 
nizko in srednje radioaktivnimi odpadki (predstavil g. prof. dr. Miran Veselič, direktor 
Agencije ARAO), poglede lokalne skupnosti na reševanje problema NSRAO (g. Franci 
Bogovič, Župan občine Krško), smernice in poglede Evropske unije na ustanavljanje 
in delovanje skladov za financiranje razgradnje in reševanje problematike RAO (g. 
Maks Pečnik, Uprava RS za jedrsko varnost), predlog programa dela Agencije RAO 
za leto 2003 (mag. Nadja Železnik, Agencija RAO), vloga mediatotja v 
kombiniranem postopku izbora za odlagališče NSRAO (ga. mag. Margareta Jeraj 
Kune, mediatorka). 

3. Poslovanje Sklada v letu 2002 

3.1. Izpolnjevanje zakonskih obveznosti NE Krško iz naslova prispevka za razgradnjo 

« 
Sklad si je za leto 2002 postavil naslednje ci|je: 

• zagotoviti poravnavanje obveznosti za dobavljeno električno energijo, 
• zagotoviti poravnavanje obveznosti, ki so nastale v preteklih letih in so regulirane 

s posebnimi dogovori. 

Tabela 1: Kumulativni pregled gibanja vplačil in dolgoročnih obveznosti NE Krško v 
obdobju 1995-2002 

V 000 S U 

Obdobje Vplačila Skuoai dola NEK 

1995 0 2.971.316 
1996 200.000 6.581.636 
1997 698.778 8.645.093 
1998 1.864.905 9.699.883 
1999 2.226.999 10.452.197 

2000 3.869.046 9.943.811 

2001 3.940.865 9.453.527 
2002 3.231.603 8.669.924 

SKUPAJ 16.032.196 8.669.924 

V obdobju od leta 1995 do 1997, NE Krško Skladu skoraj ni nakazovala sredstev (v 
treh letih je plačala komaj dobrih 9% vseh svojih obveznosti), kar je pogojevalo 
vložitev tožb zoper NE Krško, podpisani pa sta bili tudi dve izvensodni poravnavi. S 
prvo poravnavo sta NE Krško in Sklad dne 12.05.1997 sklenila dogovor o poravnavi 
zapadlih neplačanih obveznosti iz prispevka in obresti do 31.12.1996, v skupnem 
znesku 6.581 mio SIT, kar ob upoštevanju predvidene proizvodnje NE Krško 
pomeni, da bi bile obveznosti poplačane v Sklad v približno 12 letih. Na dan 
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17.04.1998 je bila sklenjena druga delna izvensodna poravnava, ki seje nanašala na 
zapadle obveznosti na osnovi dobavljene električne energije slovenskemu 
elektrogospodarstvu, v višini 813,9 mio SU za leto 1997. S tretjim dogovorom, ki sta 
ga Sklad in NE Krško sklenila 14.09.1999, je bilo dogovorjeno plačilo obveznosti iz 
naslova prispevka za dodatno dobavljeno električno energijo iz leta 1998 in 1999, v 
višini 1.139 mio SIT. 

Ker NE Krško do 31.5.2000 ni redno poravnala svojih obveznosti, sta Sklad in NE 
Krško junija 2000 sklenila že četrti dogovor o poravnavi zapadlih obveznosti v višini 
1.719 mio SIT, septembra 2000 pa aneks k dogovoru, s katerim sta dogovorila 
poravnavo zamudnih obresti iz preteklih obdobij. Z dogovorom in aneksom k 
dogovoru so bile regulirane zapadle obveznosti NE Krško za električno 
energijo dobavljeno slovenskemu elektrogospodarstvu, ki jih je NE Krško 
tudi redno poravnavala. 

Iz tabele št. 1 je razvidno, da se je skupni dolg NE Krško v letu 2000 prvič začel 
zmanjševati, ker je NE Krško v tem letu poravnavala zapadle obveznosti iz preteklih 
obdobij. 

Tudi v letu 2002 je NE Krško celotno električno energijo dobavila slovenskemu 
elektrogospodarstvu. Skladu je iz naslova tekočega prispevka (0,462 sitykWh) 
vplačala 2.446,1 mio SIT. Iz naslova zaostalih obveznosti iz preteklih obdobij je NE 
Krško do konca leta vplačala 785,5 mio SIT, in sicer iz poravnav I in zamudnih 
obresti. Do konca leta 2002 je vplačala 3.231,6 mio SIT. 
V letu 2002 se je skupen dolg v primerjavi z letom 2001 zmanjšal za 367,7 mio SIT. 

\ 
Neporavnan in nereguliran je ostajal dolg NE Krško, ki je na dan 
31.12.2002 znašal 8.669,9 mio SIT in se v celoti nanaša na prispevek od 
električne energije, kije bila dobavljena hrvaškemu elektrogospodarstvu. 

Zaradi uveljavitve novega Obligacijskega zakonika, Sklad od 1.1.2002 NE Krško ne 
zaračunava več zamudnih obresti na neporavnan dolg. Leta poprej so zamudne 
obresti letno povečevale dolg NE Krško, zmanjševal pa se je na račun poravnavanja 
obveznosti iz izvensodne poravnave I. 

Problematika dolga NE Krško do Sklada je bila razrešena z ratifikacijo Pogodbe med 
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih 
pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško njenim 
izkoriščanjem in razgradnjo (Ur. list RS št št. 23/03; Ur. I. RS-MP, št. 5/03) ki v 17. 
členu med drugim določa, da z uveljavitvijo omenjene pogodbe prenehajo vse 
obveznosti NE Krško do Sklada. 
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Grafi: Prikaz letnih obveznosti NE Krško in plači / obdobju 1995 - 2002 
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Graf2: Kumulativni prikaz obveznosti NE Krško in piaai v obdobju 
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Graf 3: Obseg skupnih potrebnih sredstev za razgradnjo NE Krško - prikaz 
višine zbranih sredstev na dan 31.12.2002 

Višina zbranih 
sredstev 
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80% 

Graf 3 predstavlja obseg skupnih potrebnih sredstev za razgradnjo NE Krško, 
aproksimativno glede na Plan razgradnje NE Krško, ki ga je sprejela Vlada Republike 
Slovenije na svoji 212. redni seji dne 12. septembra 1996, po katerem je do leta 2023 
potrebno zbrati cca 100.15 milijard tolarjev. Iz grafa je razvidno, da je imel Sklad NEK 
na dan 31.12.2002 zbranih 20% vseh potrebnih sredstev za razgradnjo NEK in za 
odlaganje RAO iz NEK. 

Graf 4: Poravnavanje obveznosti NEK 

Graf 4 prikazuje višino potrebnih sredstev za razgradnjo NEK, ki naj bi jih slovenska in 
hrvaška stran zbrali v skladu z meddržavno pogodbo o NEK, ki je stopila v veljavo v 
mesecu marcu 2003. Skupna višina sredstev je prevzeta iz Plana razgradnje NEK iz 
leta 1996 in znaša 100,15 mld SIT. Slovenska stran je do konca leta 2002 skupaj 
zbrala 20% vseh potrebnih sredstev ali 41% svoje polovice potrebnih sredstev. 
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Obveznost plačila v Sklad je nastala 17.12.1994 in se na letnem nivoju ni povečevala 
z rastjo inflacije. 

Na dan 31.12.2002 je Sklad upravljal z 20.473 mio SIT finančnih naložb, zapadle 
neplačane obveznosti NEK pa so znašale 6.060 mio SIT. 

3.2 Naložbena politika v letu 2002 

Službe Sklada so v letu 2002 uresničevale cilje sprejete naložbene politike upoštevaje 
načela dobrega gospodarja ter vse zakonske omejitve. Po stanju na dan 31.12.2002 
je Sklad upravlja! z 20.473 mio SIT finančnih naložb, kar predstavlja 33% povečanje 
vrednosti portfelja glede na konec leta 2001, ko je Sklad upravljal s 15.426 mio SIT 
finančnih naložb. 

Pri upravljanju finančnega premoženja je Sklad upošteval načelo varnosti naložb in 
načelo donosnosti, pred načelom razpršenosti in likvidnosti naložb. Likvidnost je 
predmet skrbnega načrtovanja in izhaja iz programa razgradnje, kljub temu pa za 
Sklad v obdobju do leta 2005 ni primarnega pomena. Zaradi varnosti naložb je imel 
Sklad skozi celotno obdobje najmanj 30% naložb v vrednostnih papirjih, ki jih je 
izdala ali za njih jamči Republika Slovenija. Sklad je imel na dan 31.12.2002 50% 
sredstev naloženih v obliki depozitov, 44% v državnih vrednostnih papirjih (domačih 
in EURO obveznicah) in 6% v ostalih obveznicah. 

V letu 2002 je Sklad ustvaril 2.053 mio SIT prihodkov od financiranja. 

Od razpoložljivih plasmajev je Sklad ohranil realno vrednost in dosegel donos v okviru 
pričakovanih možnosti. 

3.3 Uspešnost poslovanja v letu 2002 

Sklad je s pomočjo znanih računovodskih podatkov izračunal temeljne kazalnike 
donosnosti in uspešnosti poslovanja. 

• Delež splošnih upravnih stroškov v prihodkih od financiranja je v letu 2002 znašal 
3,12%. 

• Letni donos portfelja iz finančnega toka Sklada, glede na njegovo tržno vrednost, 
je znašal 5,6% glede na TOM in 9,4% glede na EUR. 
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4. Mnenja in ugotovitve Nadzornega odbora Sklada o poslovanju Sklada v 
letu 2002 

4.1 Ugotovitve Nadzornega odbora o finančnem poslovanju Sklada v letu 2002 

Nadzorni odbor ugotavlja: 

• V letu 2002 je NE Krško ponovno celotno električno energijo dobavila 
slovenskemu elektrogospodarstvu. V letu 2002 je NE Krško Skladu nakazala 
3.231,6 mio SIT. 

• NE Krško ie v letu 2002 v celoti poravnala tekoče obveznosti, kot tudi vse 
dogovorjene obveznosti iz preteklih obdobij za električno enerailo. dobavljeno 
slovenskemu elektrogospodarstvu. 

• Sklad je zbrana sredstva investiral v skladu s sprejetimi stališči iz Strategije 
nalaganja finančnih sredstev in Naložbene politike iz leta 2002. 

• Neporavnan in nereguliran je ostajal dolg NE Krško, ki je na dan 31.12.2002 
znašal 8.669,9 mio SU in se v celoti nanaša na prispevek od električne energije, 
ki je bila dobavljena hrvaškemu elektrogospodarstvu. Problematika navedenega 
dolga NE Krško je bila razrešena z ratifikacijo Pogodbe med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih 
razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško njenim 
izkoriščanjem in razgradnjo (Ur. list RS št št. 23/03; Ur. I. RS-MP, št. 5/03) ki v 
17. členu med drugim določa, da z uveljavitvijo omenjene pogodbe prenehajo vse 
obveznosti NE Krško do Sklada. 

• Nadzorni odbor ocenjuje, da je Sklad tudi v letu 2002 posloval uspešno. Presegel 
je zastavljene cilje in dosegel, da so se izvajala vsa določila Zakona o Skladu. 

4.2 Mnenje Nadzornega odbora o poslovanju Sklada v letu 2002 

Mnenje o poštovanju Sklada je Nadzorni odbor Sklada oblikoval na osnovi: 

• Poročila o poslovanju Sklada v letu 2002, katerega je Upravni odbor Sklada sprejel 
na 22. seji 03. marca 2003, 

• dodatne predstavitve o poslovanju Sklada za leto 2002, katero sta podala 
predsednik UO Sklada, g. Branko Jane ter direktor Sklada, g. Milan Venek, 

• mnenja pooblaščenega revizorja KPMG Slovenija, podjetja za revidiranje in 
poslovno svetovanje d.o.o., k računovodskim izkazom ter Poročilu o poslovanju 
Sklada za leto 2002, 
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• soglasja Vlade Republike Slovenije k računovodskim izkazom in poslovnemu 
poročilu Sklada za leto 2002, ki ga je izdala na svoji 33. redni seji dne 31. julija 
2003, 

• tekočega spremljanja delovanja Sklada skozi periodična poročila služb Sklada. 

Poročilo za leto 2002 ter računovodski izkazi, ki jih sestavljajo bilanca 
stanja na dan 31.12.2002, izkaz prihodkov in odhodkov drugih 
uporabnikov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter izkaz računa 
financiranja za poslovno leto 2002, podajajo resnično in pošteno sliko 
finančnega stanja in poslovanja Sklada za leto 2002. 
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5. Predlogi Nadzornega odbora Sklada Državnemu zboru Republike 
Slovenije 

Nadzorni odbor Sklada predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da: 

1. obravnava ter sprejme poročilo Nadzornega odbora Sklada za leto 2002; 

2. sprejme naslednje spremembe Zakona o Skladu za financiranje razgradnje NEK in 
odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK - uradno prečiščeno besedilo (Ur. list RS 
št 47/03): 

. iz imena Zakona o Skladu mora biti razvidno, da zakon ureja zbiranje le 
polovice vseh potrebnih sredstev za razgradnjo in odlaganje radioaktivnih 
odpadkov ter izrabljenega jedrskega goriva, nastalih v času obratovanja in 
razgradnje NE Krško; 

. ime Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih 
odpadkov iz NEK, je potrebno spremeniti oziroma uskladiti z zgornjo določbo 
tako, da bo razvidno, da gre za slovenski sklad za financiranje razgradnje NEK 
in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK; 

• v celoti se črta prvi stavek 4. člena Zakona o Skladu, ki se glasi: »Sredstva 
sklada se za namene iz 3. člena tega zakona zagotavljajo iz razlike med lastno 
ceno električne energije za vsako kWh proizvedene električne energije v NEK, 
dobavljene ELES GEN d.o.o. in prodajno ceno, ki jo slednja dosega na trgu 
električne energije.«; 

• v 4. člen Zakona o Skladu se vnesejo določbe, na osnovi katerih bo 
zagotovljeno kontinuirano zbiranje sredstev za razgradnjo in odlaganje 
radioaktivnih odpadkov ter izrabljenega jedrskega goriva, nastalih v času 
obratovanja in razgradnje NE Krško, ne glede na tržna gibanja pri ceni 
električne energije; 

. v celoti se črta 5. člen Zakona o Skladu, ki se glasi: »NEK vplačuje sredstva v 
sklad mesečno. Način obračunavanja in plačevanja v Sklad predpiše minister, 
pristojen za energetiko, v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona.«. 

3. zadolži Vlado Republike Slovenije, da: 

. pripravi program ukrepov, ki jih bo izvedla v primeru, da Republika Hrvaška ne 
bo izvajala obveznosti iz Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z 
vlaganjem v NEK, njenim izkoriščanjem in razgradnjo. 

Predsednica Nadzornega odbora 
Sklada za financiranje razgradnje 
NEK in za odlaganje RAO iz NEK 

Eva Pučnik Bitenc l.r. 

poročevalec, št. 92 138 11. november 2003 



Revizorjevo poročilo 

Nadzornemu odboru Sklada za financiranje razgradnje NEK in 

za odlaganje RAO iz NEK 

Revidirali smo računovodske izkaze Sklada za financiranje razgradnje NEK in za 
odlaganje RAO iz NEK, ki jih sestavljajo bilanca stanja na dan 31.12.2002, izkaz 
prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter 
izkaz računa financiranja za poslovno leto 2002. Pregledali smo tudi Poročilo o poslovanju 
Sklada v letu 2002. Računovodski izkazi so prikazani na straneh od 5 do 9. Za računovodske 
izkaze je odgovorno poslovodstvo. Naša naloga je na podlagi revizije izraziti mnenje o teh 
računovodskih izkazih. 

Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja, ki jih je izdalo 
Mednarodno združenje računovodskih strokovnjakov in drugimi pravili revizijske stroke, ki 
jih sprejema Slovenski inštitut za revizijo. Ti zahtevajo od nas načrtovanje in izvedbo 
revizije za pridobitev primernega zagotovila, da računovodski izkazi ne vsebujejo bistveno 
napačnih navedb. Revizija vključuje preizkuševalno preverjanje dokazov o zneskih in 
razkritjih v računovodskih izkazih. Ocenili smo tudi skladnost računovodskih usmeritev z 
Zakonom o računovodstvu in predpisi, sprejetimi na njegovi podlagi ter pomembnejše 
metode izkazovanja vrednosti v računovodskih izkazih, ki jih je uporabilo poslovodstvo, ter 
ovrednotili razkritja v računovodskih izkazih. Prepričani smo, daje naša revizija primerna 
podlaga za naše mnenje. 

Po našem mnenju so računovodski izkazi, navedeni v prvem odstavku, resnična in poštena 
slika finančnega stanja sklada na dan 31. decembra 2002 ter poslovnega izida njegovega 
poslovanja v tedaj končanem letu v skladu z določbami Zakona o računovodstvu. 

Poročilo o poslovanju Sklada v letu 2002 je skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi. 

KPiMG SLOVENIJA, 

podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje, d.o.o. 

Tanja Medvešek, univ.dipl.ekon., l.r. 

pooblaščena revizorka 

Brane Podboršek, univ.dipljekon., l.r. 

pooblaščeni revizor 

direktor 

Ljubljana, 12.6.2003 

11. november 2003 139 poročevalec, št. 92 
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Podjetje:  

I Davčna številka:  

I NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

i Datum:   

I Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

| Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
I ŠUBIČEVA4; TEL: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

I Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno, 
i  
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Ljubljana, 01100-8450000512- Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. Na podlagi Zakona o 
davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 8,5% (Ur. I. RS, 
št.89/98) 
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