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pRedlogi zakonov 
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-C) - skrajšani postopek 3 
' EPA 1143 - lil 

Predlog zakona o pogojnem dostopu do zaščitenih elektronskih storitev (ZPDZES) - prva obravnava 9 
"EPA 1127-III 

Predlog zakona o poslovni sanaciji Holdinga Slovenske železnice, d.o.o. (ZPSHZ) - prva obravnava 19 
•EPA 1145-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 

SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA 

0 KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH (ZKZ-C) 

' skrajšani postopek - EPA 1143 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 
Poslanska skupina 
Nove Slovenije 

p°slanec 
Državnega zbora 
Republike Slovenije 
A|ojz Sok 

Obijana, 11. februar 2004 

podlagi 114. in 115. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 40/93, 80/94, 3/95 28/96, 27/ 
7 in 35/2002) vlaga spodaj podpisani poslanec 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI 
ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH 

(skrajšani postopek) 

Na podlagi 142. člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije predlaga, da predlog zakona Državni zbor Republike 
Slovenije obravnava in sprejme po skrajšanem postopku, ter 
na isti seji opravi vse tri obravnave predloga zakona, saj gre 
za manj zahtevne spremembe zakona. 

Spodaj podpisani bo sodeloval na sejah delovnih teles in sejah 
Državnega zbora. 

Alojz Sok, l.r. 

2AKON o spremembi in dopolnitvi 

*akona o kmetijskih zemljiščih 

'• UVOD 

1" Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

V1- Kmetijska zemljišča so narodovo bogastvo ter pomemben 
>„0cl^cijski faktor, a so omejena po obsegu. Promet s kmetijskimi 
tsi/1 ' Pa odločilno vpliva na celotno stanje naravnega bogastva, 0 9'ede rabe, kot ohranitve zemljišč v proizvodni funkciji. 

^naliza podatkov za obdobje zadnjih petdesetih let kaže na 
skrbijujoče zmanjševanje obsega obdelovalnih kmetijskih 
mijišč in ta trend vpliva tudi na prehrambeno varnost prebivalcev 
genije v prihodnosti. Ocenjujemo, da potrebujejo države v 
sem geoklimatskem pasu za zagotovitev potrebnih količin hrane 
Prebivalca približno 3.000 m2 obdelovalnih kmetijskih zemljišč 
njiv, travnikov in trajnih nasadov). Statistični podatki pa kažejo, 
Se je od leta 1950 do 2000 površina njiv in vrtov na prebivalca 

v Sloveniji prepolovila_(z 2.102 m2/preb. na 1.118 m2/preb.), vseh 
obdelovalnih kmetijskih zemljišč pa je le še 2.995 m2/preb. Ob 
upoštevanju evropsko primerljivih statističnih podatkov o 
kmetijskih zemljiščih v uporabi (torej tistih, ki so obdelana in ne 
opuščena ali v zaraščanju) pa je slika še precej slabša, saj je bilo 
leta 2000 v uporabi le 508.968 ha kmetijskih zemljišč (od skupno 
približno 770.000 ha), od tega njiv in vrtov 171.107 ha, kar pomeni, 
da je v uporabi (obdelanih) le še 2.562 m2 kmetijskih zemljišč na 
prebivalca, in od tega njiv in vrtov 861 m2/preb.. Ob tem tečejo v 
kmetijskem prostoru vzporedno še drugi negativni trendi, zlasti 
kar zadeva spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč zaradi 
urbanih, infrastrukturnih in gospodarskih razvojnih načrtov. Ti 
trendi so razvidni iz sprememb in dopolnitev prostorskih planov 
občin. 

1.2. Po popisu kmetijskih gospodarstev v letu 2000, je bilo v Sloveniji 
86.363 kmetij, ki so gospodarile na 94 % vseh kmetijskih zemljišč 
in prispevale okoli 2/3 bruto kmetijske proizvodnje. Kmetije so 
imele povprečno v lasti 9,4 ha zemljišč, povprečna velikost 
kmetijskih zemljišč v uporabi, ki vključuje tudi kmetijske 
organizacije, pa je bila 5,6 ha na kmetijo, brez kmetijskih organizacij 
pa 4,8 ha. Približno 60% kmetij je v velikostnem razredu do 5 ha 

l8- februar 2004 3 poročevalec, št. 16 



zemljišč, te pa obdelujejo približno 1/3 vseh kmetijskih zemljišč. V 
zadnjih desetih letih se zmanjšuje število kmetij z manj kot 3 ha 
kmetijskih zemljišč v uporabi (KZU), povečuje pa se število kmetij 
z več kot 5 ha KZU. Nekaj sto kmetij obdeluje že več kot 20 ha 
KZU. V povprečju so v državah EU kmetije skoraj štirikrat večje 
od povprečne slovenske kmetije (18 ha: 5 ha). Tudi v sosednji 
Avstriji so kmetije povprečno trikrat večje od slovenskega 
povprečja. Sicer pa se posamezne članice EU precej razlikujejo 
v deležih posameznih velikostnih razredov kmetij. Na Danskem, 
Irskem, v Veliki Britaniji, Luksemburgu in Franciji prevladujejo 
kmetijska gospodarstva z več kot 20 ha KZU, medtem ko v 
Sloveniji, Avstriji, Italiji, Španiji, Grčiji in na Portugalskem 
predstavljajo ogrodje kmetijske strukture gospodarstva z manj 
kot 10 ha KZU, ki jih je več kot 30%. Na skoraj 2/3 kmetijskih 
površin v EU gospodarijo kmetije, večje od 50 ha KZU. 

Poleg številnih manjših kmetijskih gospodarstev je v Sloveniji 131 
kmetijskih organizacij. Večina kmetijskih organizacij je na nižinskih 
območjih z ugodnimi razmerami za kmetovanje. Kmetijske 
organizacije so v boljšem položaju kot kmetije, tako z vidika zemlje 
kot kapitala. 12 največjih kmetijskih organizacij upravlja z okoli 
1.000 ha kmetijskih zemljišč in imajo skupno v upravljanju več kot 
60% vseh kmetijskih zemljišč, ki so v uporabi kmetijskih 
organizacij. 25 % zemljišč upravljajo srednje velike enote (100 - 
500 ha zemljišč), preostalih 14 % zemljišč pa uporablja 58 
kmetijskih organizacij različnih velikosti. Kmetijske organizacije 
imajo 95% kmetijskih zemljišč v zakupu od Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov Republike Slovenije, ki v imenu in za račun RS 
gospodari s kmetijskimi zemljišči in gozdovi nekdanje družbene 
lastnine. 

1.3. Kmetijska zemljišča v Republiki Sloveniji že od druge svetovne 
vojne ureja poseben zakon o kmetijskih zemljiščih. Zakon se je 
spreminjal glede na spremembe političnega in gospodarskega 
sistema. 

Zakon naj bi predvsem zagotavljal gospodarsko, socialno in 
ekološke funkcijo lastnine kmetijskih zemljišč zlasti z urejanjem 
prometa s kmetijskimi zemljišči in njihovega zakupa tako, da bi se 
pospešilo povečevanje in zaokroževanje, ter gospodarski 
napredek kmetij; z urejanjem kmetijskih zemljišč z agrarnimi 
operacijami, s čimer naj bi se izboljšala kakovost zemljišč, ter z 
drugimi ukrepi, ki bi pomagali ohraniti poseljenost slovenskega 
podeželja in ohranjanje tipične slovenske kulturne krajine. 

1.4. Določbe zakona o kmetijskih zemljiščih, ki urejajo promet s 
kmetijskimi zemljišči, preprečujejo drobljenje zaščitenih kmetij in 
drugih kmetijskih gospodarstev, zagotavljajo pridobivanje zemljišč 
predkupnim upravičencem, ki so predvsem kmetje in so od 
kmetijskih zemljišč in njihove obdelave gospodarsko in socialno 
odvisni, zagotavljajo poseljenost in ohranitev kulturne krajine in 
preprečujejo špekulacije. Nadzor nad prometom s kmetijskimi 
zemljišči je zagotovljen z administrativnimi ukrepi države. 

1.5. Ustavno sodišče je z odločbo U-l-266/98 - 72 odločilo, da: 
»Določba osme alineje tretjega odstavka 19. člena ZKZ - vsaj ob 
sedanji ureditvi pravnega prometa s kmetijskimi zemljišči - ni v 
skladu z načelom svobode gospodarske pobude, saj kmetijskim 
organizacijam, ki z obsegom kmetijskih zemljišč, katerih lastnice 
so, že dosegajo pojem "veleposesti" (takih je po lastnih navedbah 
vseh dvajset pobudnic v drugi skupini), popolnoma zapira 
možnost povečevanja kmetijskega zemljišča kot tipične oblike 
njihovih osnovnih sredstev. Določba poleg tega prizadeva različno: 
tiste kmetijske organizacije, ki jih je ZKZ zatekel kot lastnike 
manjšega obsega kmetijskih zemljišč, se bodo v tem pogledu 
lahko razvijale do zakonske meje; tiste, ki so ob uveljavitvi ZKZ 
dosegale obseg lastnine, kot ga določa izpodbijana določba, 
ostajajo brez možnosti širjenja; tiste, ki so v tistem trenutku npr. 
visoko presegale omenjeno mejo, sicer ne bodo mogle več širiti 
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lastnine, a bodo ostale, ko gre za možen obseg lastnine na boljšem 
od prvih in drugih; pri tem pa se tiste med njimi, ki del zakonskega 
obsega dosegajo z zakupom, morda ne bodo mogle obranit1 

zmanjšanja tega obsega, kar za one, ki ves obseg dosegajo 1 
lastnino, ne velja. Zato določba ni v skladu s 33. členom, a tudi ne 
s prvim in z drugim odstavkom 74. člena Ustave (svobodi 
gospodarske pobude, neomejevanje konkurence).« 

Ustavno sodišče se v svoji odločbi pri odpravi osme alineje 19- 
člena ZKZ (Uradni list RS, št. 59/96) sklicuje na kmetijske 
organizacije, ki z obsegom kmetijskih zemljišč, katerih lastnice 
so že dosegle pojem "veleposesti" in se v bodoče ne bodo mogle 
več širiti, v kolikor bo v ZKZ ostala omejitev pri pridobivanju , 
kmetijskih zemljišč v velikosti 200 ha primerljive kmetijske površine- 
To naj bi kmetijskim organizacijam, ki že imajo v lasti 200 ha 
kmetijskih površin, dajalo neenakopraven položaj napram tistim 
kmetijskim organizacijam, ki ne dosegajo omenjenih površin in se 
bodo zaradi tega lahko širile. 

Tako je moč utemeljeno domnevati, da je US zmotno navedlo, da 

gre za lastnino in ne za zakup in da je zaradi tega odpravil" 
omenjeno osmo alineo 19. člena ZKZ. 

Pri tem je US upoštevalo lastne navedbe 12 pobudnic ustavne 
presoje in ni ugotavljalo resničnosti navedb ali te organizacije 
resnično razpolagajo z lastnimi zemljišči ali jih imajo v zakupu- 

Prav tako pa iz odločbe US izhaja, da se glede razveljavitve 
omenjene določbe ni niti na javni obravnavi ustrezno odzval 
nasproti udeleženec, ki bi smiselno argumentiral svojo odločitev 
sprejeto na podlagi odločbe US iz leta 1991. 

S tem zakonom se ne posega v lastnino, temveč se omejuje le 
promet s kmetijskimi zemljišči in to na ustavno dopusten način- 

Zakonska določba, ki jo je Ustavno sodišče razveljavilo, v ničemer 
ne prepoveduje kmetijskim organizacijam nadaljnjega pridobivanja 
kmetijskega zemljišča v zakup, se pravi obliki, v kakršni imajo že 
sedaj večino kmetijskih zemljišč, torej njenih osnovnih sredstev, 
s čimer bi jim posledično tudi onemogočili gospodarski razvoj, te' 
nekonkurenčnost na trgu. S tem jim tudi ni onemogočena svoboda 
gospodarske pobude, ter izkoriščanje lastnine v njeni gospodarsk' 
in socialni funkciji. 

Tudi sama zakonska določba v smislu omejitve lastninske pravice, 
ki je lahko omejena samo v javno korist, ni v nasprotju z ustavo, 
saj ščiti tako slovenske kmetije, kakor slovensko zemljo. 

Razlog za pripravo predloga novega člena o prometu s kmetijskim' 
zemljišči je torej zaščita slovenskih kmetij in slovenske zemlje 
pred vstopom v EU, ter prevelikega gospodarskega vpliva tujcev- 

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga 
zakona 

Na podlagi 71. člena ustave RS se lahko z zakonom določi kriterije 
za smotrno izkoriščanje zemljišč in posebno varstvo kmetijski!1 

zemljišč, kar v primeru prometa s kmetijskimi zemljišči pomeni, 
da je potrebno: 

usmerjati promet s kmetijskimi zemljišči tako, da ostanejo v 

primarni pridelovalni funkciji v obsegu, ki je potreben za 

zagotovitev prehrambene varnosti prebivalcev Slovenije; 
kmetijska zemljišča obravnavati kot nenadomestljivo 
nacionalno dobrino; 
spoštovati načelo ustavne pravice do lastnine, vendar j° 
pogojevati s smotrno rabo kmetijskih zemljišč in z 

upoštevanjem javnih koristi. 
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2-2- Načela zakona 

Ustava RS v 67. členu določa pridobivanje in uživanje lastnine na 
način, da je zagotovljena njena socialna, ekološka in 

y°spodarska funkcija, v 71. členu pa določa smotrno izkoriščanje 
rnetijskih zemljišč. Določbe samega zakona o kmetijskih 

ntljiščih, ki urejajo promet s kmetijskimi zemljišči, pa izpeljujejo 
očila Ustave glede varovanja kmetijskih zemljišč in njihove 

Porabe v skladu z njihovim namenom. 

^metijsko zemljišče ni le sredstvo za uresničevanje pravice 
Posameznika - lastnika kmetijskega zemljišča, temveč tudi 
Pastvo za uresničevanje interesov skupnosti, da bi se zagotovilo 
Uničevanje vseh treh funkcij lastnine. 

Kmetijska zemljišča so narodovo bogastvo in pomemben, vendar 
v ,.eien produkcijski faktor. Promet s kmetijskimi zemljišči odločilno 

P lva na celotno stanje naravnega bogastva. Iz tega razloga se 
atra, <ja bi v Sloveniji morala obveljati omejitev glede velikosti 

P 'dobitve kmetijskih zemljišč, ki pa seveda ne more imeti 
re»oaktivnega učinka. 

* omejitvami v prometu s kmetijskimi zemljišči želi zakonodajalec 
4 SJotoviti smotrno izkoriščanje omejenega obsega naravnega 

°9astva in služenje kmetijskih zemljišč tudi gospodarskim, 
C|alnim in ekološkim interesom skupnosti. 

j^Tietijska zemljišča so namreč pomemben produkcijski faktor in 
i , rodov° bogastvo, zato državi ne more biti vseeno, kako so 

oriščena. S tem se zagotavlja tudi razvoj ene od pomembnih 
®°sp°darskih panog, s tem tudi zaposlitev in zagotavljanje 
"dobivanje dohodka pomembnemu delu prebivalstva, ki je V|sen od kmetijskih zemljišč, oziroma od pridelave na njih. 

^stavno sodišč je tudi mnenja, da je v splošnem interesu, da bi 
6 krepile in zaokrožile majhne in srednje (družinske) kmetije, v 

r ^ z omenjenim posegom nedvomno pripomogli. 

2-3- Predlagana rešitev 

L,°n°vno se uvede zemljiški maksimum v takem obsegu, da bo 
I M) temu omogočal socialno, ekološko in gospodarsko funkcija 

'line, hkrati pa tudi smotrno izkoriščanje kmetijskih zemljišč. 

Ocena finančnih posledic zakona 
2ak 
z6 

na 0 spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih 
^'iiščih ne predvideva novih sredstev iz državnega proračuna. 

>°Pki, ki že tečejo pri upravnih enotah, se ne spreminjajo 
eno, zato ne zahtevajo novih sredstev. 

Primerjalni pregled ureditev v nekaterih drugih 
evropskih državah 

Evropska Unija 

^ državah članicah EU je možnost nakupa nepremičnin temeljna 
aviea jn svoboščina, ki izhaja iz Pogodbe o ustanovitvi EGS 

* lrtlska pogodba) iz leta 1957, a imajo države članice glede 
o^eta kmetijskih zemljišč različno urejeno in je ne obravnavajo 

0 absolutno svoboščino. 

|^e9led tuje zakonodaje, zlasti iz držav, s katerimi mejimo oziroma 
k aj0. Podobne geoklimatske razmere, na področju prometa s e,ijskimi zemljišči, gozdovi in s kmetijami, kaže naslednje glavne 
*načilnosti: 

promet s kmetijskimi zemljišči in s kmetijami je s predpisi zelo 
natančno določen in usmerjen v korist povečevanja, 
zaokroževanja in ohranjanja kmetijsko gozdnih gospodarstev 
promet s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči usmerjajo z 
dovoljenjem ali drugim aktom soglasja državni uradi za promet 
z zemljišči; 
pridobivanje kmetijskih zemljišč in kmetij je usmerjeno v 
oblikovanje srednje velikih kmetijskih gospodarstev, ki 
omogočajo upravljavcu kmetije, doseganje povprečnega 
dohodka v državi. 

Avstrija 

Po avstrijski Ustavi so za urejanje prometa z nepremičninami 
pristojne avstrijske zvezne dežele. Avstrijski deželni zakoni na 
podlagi zveznih predpisov natančno določajo promet s kmetijskimi 
zemljišči, gozdovi in kmetijami. 

V smeri ohranjanja čim večjega števila delovnih mest na podeželju 
in ohranjanja poseljenosti podeželja v avstrijski zakonodaji 
omejujejo rast veleposesti in dajejo prednost nastajanju in 
gospodarskemu razvoju manjših in srednje velikih kmetijskih in 
gozdarskih obratov. 

V zvezni deželi Salzburg se v primerih, da je potrebno soglasje k 
pravnemu poslu, le-to med drugim ne izda tudi, če 

se pridobiva kmetije ali gospodarsko pomembne dele kmetij 
zaradi ustvarjanja ali povečevanja veleposesti, razen kadar 
gre za gospodarsko upravičene arondacije; 

Švica 

Stopnja zaščite kmetijskih zemljišč je višja, kot v drugih državah, 
kar se zagotavlja z različnimi instrumenti. Če pridobitelj že pravno 
ali ekonomsko razpolaga z več kmetijskimi zemljišči, kot pa bi 
bilo potrebno za doseganje nadpovprečnega dohodka v državi, 
se pridobitev zemljišča zavrne. 

Za nakup kmetijske zemlje s strani tujcev velja Zvezni zakon o 
pridobivanju nepremičnin s strani oseb, ki imajo stalno bivališče v 
tujini (1983). Namen zakona pa je "preprečevati gospodarsko 
moč tujcev na švicarskih tleh". 

Francija 

Z namenom, da bi ustvarili in ohranili družinske kmetije, so v 
Franciji sprejeli določene omejitve glede nastajanja veleposesti. 
Družbe za zemljiško ureditev in določanje kmetijskih površin 
(SAFER), ki so javne neprofitne organizacije, ne odobrijo 
povečevanja kmetij nad 4_SMI (isurface minimale d'installation = 
25 ha, torej skupno največ 100 ha). Lokalni SMI je lahko največ 
30% manjši od nacionalnega, ki ga je določil Državni strukturni 
odbor, v gorskih območjih pa 50% manjši od nacionalnega. 

Maksimum površine zemljišča, ki ga ima v lasti kmetijska zemljiška 
skupnost, ne sme presegati 15 SMI (torej maksimalno 375 ha). 

Danska 

Posebej je določen maksimum 70 ha, pri čemer se kumulativno 
upošteva površina, ki je v lasti pridobitelja, njegovega zakonca ali 
njegovih otrok, mlajših od 18 let, na Danskem in v tujini. Določena 
je tudi zahtevana izobrazba. Danska je zakonsko omejila tujcem 
promet z nepremičninami, torej tudi pridobivanje zemljišč. 

le- februar2004 5 poročevalec, št. 16 



V interesu držav je, da se kmetijska zemljišča uporabljajo za 
učinkovito kmetijsko gospodarjenje. Poseg države v delovanje 
trga pri prometu s kmetijskimi zemljišči, je od države do države 
različen. Države z razvitim trgom nepremičnin postavljajo le malo 
omejitev glede lastnosti osebe, udeležene pri prenosu lastninske 
pravice na zemljiščih. Omejitve, ki obstajajo, pa so v veliki večini 
sprejete zato, da bi ohranili namembnost kmetijskih zemljišč, jih 
varovali pred nesmotrno rabo in celo preprečili prevelik 
gospodarski vpliv tujcev (Švica). 

Nobena evropska država zato prometa s kmetijskimi zemljišči 
ne prepušča nenadzorovanim tržnim tokovom in kratkoročnim 
pridobitnim poslom, temveč promet na podlagi dolgoročne 
zemljiške politike, uravnava z vnaprej opredeljenimi omejitvami v 
prometu s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96, 31/98 
- odločba US, 1/99-ZNIDC, 54/2000-ZKme, 68/2000 - odločba 
US, 27/2002 - odločba US, 58/2002-ZMR-1, 67/2002, 110/2002- 
ZUreP-1, ZGO-1, 36/2003- ZKZ-B) se v III. poglavju spremeni 
19. člen tako, da se glasi: 

»19. člen 

Pravni posel odobri upravna enota. 

Odobritev ni potrebna, če gre za pridobitev kmetijskega zemljišča, 
gozda ali kmetije: 

- v okviru kmetijskih prostorsko ureditvenih operacij; 
med zakoncema oziroma zunajzakonskima partnerjema, 
lastnikom in njegovim zakonitim dedičem, razen če gre za 

promet z zaščiteno kmetijo, ki ni v skladu z 18. členom tega 
zakona; 
med solastnikoma, kadar je kmetijsko zemljišče, gozd ali 
kmetija v lasti dveh solastnikov; 
na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju; 
na podlagi darila za primer smrti in izročilne pogodbe, razen 
če gre za promet z zaščiteno kmetijo, ki ni v skladu z 18- 
členom tega zakona; 
če gre za kmetijsko zemljišče ali gozd, na katerem stoji objett 
(stavbišče in funkcionalno zemljišče) zgrajen v skladu z 
veljavnim prostorskim aktom in s predpisi o graditvi objektov. 

Pravni posel za pridobitev kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetija 
se ne odobri: 

če niso izpolnjeni pogoji iz prejšnjega člena; 
če promet ni potekal po postopku in na način, določen s ten1 

zakonom; 
če ni upoštevan prednostni vrstni red kupcev po 23. členu 
tega zakona; 
če bi se s prometom fizično delile parcele zemljišča, ki je bil" 
urejeno s komasacijo. 
če se pridobivajo kmetijska zemljišča ali gozdovi in se s ter" 
veča posest preko 200 ha primerljive kmetijske, razen če 
za pridobitev v lastnino Republike Slovenije ali občine.« 

2. člen 

Postopki za odobritev pravnega posla, začeti pred uveljavitvijo 
tega zakona, se zaključijo v skladu s tem zakonom. 

3. člen 

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

'• člen 

Pvmet s kmetijskim zemljiščem, kmetijo ali gozdom je mogoč le 
^britvijo upravne enote. Upravna enota odobri pravni posel z 

ori°^0 v "Pravnem postopku. Določeni so primeri, v katerih obritev pravnega posla ni potrebna, in primeri, v katerih se 
"^britev zavrne 

to" uvaja zemljiški maksimum, ki naj preprečiti povečevanje 
f spodarske moči tujcev. Tako upravna enota zavrne pravni posel, 

storim bi prišlo do večanja veieposesti preko 200 ha primerljive 
jvstijske površine, v kolikor ne gre za pridobitev v lastnino 

ePublike Slovenije ali občine. 

2. člen 

Zakon določa, da se postopki odobritve pravnega posla, ki so 
začeti pred uveljavitvijo tega zakona, zaključijo v skladu s tem 
zakonom. 

3. člen 

člen določa, da začne zakon veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 

Iv- besedilo člena, ki se 
SPREMINJA: 

19. člen 
pfavni posel odobri upravna enota. 

^obritev ni potrebna, če gre za pridobitev kmetijskega zemljišča, 
9°zda ali kmetije: 

v okviru kmetijskih prostorsko ureditvenih operacij; 
med zakoncema oziroma zunajzakonskima partnerjema, 
Ustnikom in njegovim zakonitim dedičem, razen če gre za 
Promet z zaščiteno kmetijo, ki ni v skladu z 18. členom tega 
zakona; 
med solastnikoma, kadar je kmetijsko zemljišče, gozd ali 
kmetija v lasti dveh solastnikov; 
na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju; , 

na podlagi darila za primer smrti in izročilne pogodbe, razen 
če gre za promet z zaščiteno kmetijo, ki ni v skladu z 18. 
členom tega zakona; 

- če gre za kmetijsko zemljišče ali gozd, na katerem stoji objekt 
(stavbišče in funkcionalno zemljišče) zgrajen v skladu z 
veljavnim prostorskim aktom in s predpisi o graditvi objektov. 

Pravni posel za pridobitev kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije 
se ne odobri: 
- če niso izpolnjeni pogoji iz prejšnjega člena; 
- če promet ni potekal po postopku in na način, določen s tem 

zakonom; 
- če ni upoštevan prednostni vrstni red kupcev po 23. členu 

tega zakona; 
če bi se s prometom fizično delile parcele zemljišča, ki je bilo 
urejeno s komasacijo. 

f 
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predlog zakona o 

POGOJNEM OOSTOPO 00 ZAŠČITENIH 

ELEKTRONSKIH STORITEV (ZPDZES) 

* Prva obravnava - EPA 1127 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

|VA: 2003-2811-0026 
Številka: 391-11/2004-1 
Mubljana, 13.02.2004 

V zvezi z dopisom Državnega zbora Republike Slovenije št. 
°11 -02/04-2/1 EPA 1127-111 z dne 9.2.2004 in na podlagi 115. 

člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije Vlada 
Republike Slovenije pošilja popravek predloga zakona o 
pogojnem dostopu do zaščitenih elektronskih storitev - prva 
obravnava in čistopis predloga zakona. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

VUDA REPUBLIKE SLOVENIJE 

|VA: 2003-2811-0026 
Številka: 391-11/2004-1 
Ljubljana, 05.02.2004 
V|ada Republike Slovenije je na 60. redni seji dne 5.4.2004 
določila besedilo: 

" PREDLOGA ZAKONA O POGOJNEM DOSTOPU DO 
ZAŠČITENIH ELEKTRONSKIH STORITEV, 

jjj 9a 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. Pavel Gantar, minister za informacijsko družbo, 
dr. Jozsef Gy6rk6s, državni sekretar v Ministrstvu za 
informacijsko družbo, 

- Klemen Tičar, svetovalec I v Ministrstvu za informacijsko 
družbo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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DOPOLNITEV PREDLOGA ZAKONA O 
POGOJNEM DOSTOPU DO ZAŠČITENIH 

ELEKTRONSKIH STORITEV 
- PRVA OBRAVNAVA 

1. Dopolnitev: 

a) V gradivu se pod I. poglavjem doda nova 6. točka, ki 
se glasi: 

»6. DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL SPREJEM 
ZAKONA 

Sprejem zakona o pogojnem dostopu do zaščitenih 
elektronskih storitev ne bo imel drugih posledic.« 

b) V gradivu se pod II. poglavjem - besedilo členov - se 
besedilo predloga zakona dopolni kot sledi: 

V podtočki c. tretje alineje prve točke 2. člena se beseda 
»prejemnika« nadomesti z besedilom besedilo »prejemnice 
ali prejemnika (v nadaljnjem besedilu prejemnik)«. 

Druga točka 2. člena se spremeni tako, da se glasi: »Ponudnica 
ali ponudnik (v nadaljnjem besedilu ponudnik) storitev je fizična 
ali pravna oseba, ki zagotavlja storitve iz prejšnje točke.« 

V prvem odstavku 5. člena se beseda »inšpektor« nadomesti 
z besedilom »inšpektorica ali inšpektor (v nadaljnjem besedilu 
inšpektor)«. 

V prvi alineji prvega odstavka 6. člena se beseda »kršitelj" 
nadomesti z besedilom »kršiteljici ali kršitelju (v nadaljnjem 
besedilu kršitelj)«. 

Prva alineja prvega odstavka 7. člena se spremeni tako, da 
se glasi: 
» - da je predlagateljica oziroma predlagatelj (v nadaljnje"1 

besedilu predlagatelj) imetnica oziroma imetnik (v nadaljnje"1 

besedilu imetnik) oziroma imetnica pravice iz 3. člena tega 
zakona;«. 

PREDLOG ZAKONA O POGOJNEM 

DOSTOPU DO ZAŠČITENIH 
ELEKTRONSKIH STORITEV (ZPDZES) 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Razlog za sprejem predlaganega zakona je uskladitev 
slovenskega pravnega reda s pravnim redom EU, ki je pogoj za 
izpolnitev obveznosti Republike Slovenije, ki izhajajo iz Evropskega 
sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in 
Evropskimi skupnostmi in njenimi državami članicami, ki se 
združujejo v Evropsko unijo na drugi strani in za posledično 
kompatibilnosti slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
EU. V zvezi s slednjim gre za prenos določb direktive 1998/84, ki 
države članice EU zavezuje k zagotovitvi pravnega varstva 
storitev, ki temeljijo ali vključujejo pogojni dostop, v slovenski pravni 
red. 

Glede nato, da gre v primeru zakonske ureditve vprašanja varstva 
pravic ponudnikov storitev, ki temeljijo na ali vključujejo pogojni 
dostop, je omenjena vprašanja nedvomno mogoče urediti izključno 
na zakonski ravni. Zakon ureja vprašanja, kjer je sam krog 
ponudnikov takih storitev nedvomno omenjen, saj gre izključno 
za medije (televizijo in radio) ali za ponudnjke storitev informacijske 
družbe. Ker torej gre za materijo, ki je v tolikšni meri specifična, 
da njena ureditev sistemsko ne bi bila ustrezna v katerem od 
obstoječih zakonov (konkretno zakonu o industrijski lastnini, 
zakonu o avtorski in sorodnih pravicah, zakonu o 
telekomunikacijah, zakonu o medijih, zakonu o elektronskem 
poslovanju in elektronskem podpisu) oziroma bi njena sistemska 
ureditev v obstoječih zakonih pogojevala poseg v več predpisov, 

je na usklajevalnem sestanku Ministrstva za informacijsko družbo. 
Ministrstva za gospodarstvo, Službe Vlade RS za evropsk0 

zadeve in Urada za intelektualno lastnino prevladalo stališče, da 
je za ureditev omenjenih vprašanj naprimerneje sprejeti posebni 
predpis. Tako stališče dodatno podpira dejstvo, da gre za mani 
obsežno materijo, za katero bi v primeru sprememb in dopolnite" 
več drugih zakonov, vložili nesorazmerno veliko naporov, 
tudi dejstvo, da so tudi druge države članice EU v pretežni me" 
obravnavano direktivo v lastni pravni red prevzele s posebni"1 

zakonom, oziroma drugim predpisom, kar je podrobnej® 
prikazano v primerjalnopravni analizi. 

2. NAČELA IN CILJI ZAKONA 

Zakon ureja ukrepe proti nedovoljenim napravam, ki omogočaj0 

nedovoljen dostop do zaščitenih storitev televizijske in radijske 
radiodifuzije ter storitev informacijske družbe in v zvezi s te"1 

pravno varstvo ponudnikov, ki take storitve zagotavljajo. V zvez' 
s tem določa obseg varovanih storitev, opredeljuje katere s o 
prepovedane naprave in ureja institute pravnega varstvi 
varovanih storitev pred prepovedanimi napravami. 

Zakon v svoji vsebini v celoti sledi vsebini direktive 1998/84 o 
pravnem varstvu storitev, ki temeljijo na pogojnem dostopu a'1 

vključujejo pogojni dostop. Omenjena direktiva sodi na širš0 

področje prostega pretoka storitev, ki je ena temeljev delovanja 
notranjega trga EU, v širšem smislu pa je cilj direktive tudi varstvo 
in uresničevanje svobode izražanja, ki jo zagotavlja 10. člen 
Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 
saj vseevropsko opravljanje storitev s področja radiodifuzije ,n 

informacijske družbe, z vidika posameznikov nedvomno prispeva 
k polnejši učinkovitosti svobode izražanja. Upoštevajoč dejstvo, 
da določeni ponudniki za svoje storitve zaračunajo tako, da dostop 
do njih pogojujejo z različnimi oblikami kodiranja, je tako treba 
ugotoviti, da vsaka predstavlja dejavnost, ki tovrstno kodirani0 

protipravno obide na način, ki ponudnikom storitev onemogo^ 
zaračunavanje storitve na podlagi njihovih naprav za pog°in' 
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°stop, s čimer ogroža delovanje in obstoj teh ponudnikov, ne 
Predstavlja zgolj precejšnje nevarnosti za delovanje notranjega 
r9a, saj omejuje svobodno opravljanje storitev, temveč s tem, ko 

zozuje krog ponudnikov takih storitev, posledično tudi pomembno 
vP'iva tudi na samo uresničevanje svobode izražanje. 

Dejstvo je namreč da možnosti, ki jih ponujajo digitalne tehnologije, 
Pomenijo potencial za povečevanje obsega izbire, ki je na voljo 
Potrošnikom, in prispevajo h kulturni pluralnosti. Ker bo izvedljivost en storitev pogosto odvisna od uporabe pogojnega dostopa, s 
katerim bo ponudnik storitev zagotavljal plačilo svojih storitev, je 
Pravno varstvo ponudnikov teh storitev proti nedovoljenim 
naPravam, ki omogočajo brezplačen dostop do teh storitev, nujno 
*ato, da bi omogočili ekonomsko izvedljivost takšnih storitev, 
^ednje pa je nujni pogoj za ustrezno delovanje notranjega trga 
tvropskih skupnosti nasploh, kot tudi globalno konkurenčnost 
evropskega gospodarstva, pri čemer je nedvomno, da bi 
^usklajenost nacionalnih predpisov o pravnem varstvu storitev, 

1 'emeljijo na pogojnem dostopu ali so njegov sestavni del, ovirala 
Prosti pretok storitev in tako ogrožala navedena načela. 

Omenjene ugotovitve so tako vodile Komisijo Evropskih skupnosti 
Pri pripravi analiz o pravnem varstvu kodiranih storitev na 
Mednarodnem tržišču. Rezultati analiz pa so potrdili potrebo po 
Pravnem instrumentu, ki bo zagotovil pravno varstvo za vse 
storitve, pri katerih je plačilo odvisno od pogojnega dostopa, pri 

erT16r je pomembno, da bo varstvo zagotovljeno za vse kodirane 
storitve, v zvezi s katerimi je kodiranje uporabljeno z namenom 
Ugotoviti plačilo nadomestila, kar pomeni tako storitve 
'formacijske družbe, kakor storitve s področja radiodifuzije. 

^ zvezi s tem je tako nujno treba zagotoviti ustrezno pravno 
Varstvo proti trženju nedovoljenih naprav, ki omogočajo, da se 

ez dovoljenja obide katerikoli tehnični ukrep, namenjen zaščiti 
P'ačila zakonito opravljene storitve, z namenom posrednega ali 
nePosrednega finančnega dobička, kot tudi oglaševanja takih 
naprav. 

\ 
}em ugovotivam v celoti sledi tudi zakon, ki je v ureditev prevzel 
Vključno pravico ponudnika zaščitene elektronske storitve, da 
Svojo storitev zaščiti s pogojnim dostopom ter v zvezi s tem 
Prepoved izdelovanja, uvoza, razširjanja, prodaje, dajanja v zakup 
al1 Posedovanja prepovedanih naprav s pridobitnim namenom. 

3- ANALIZA PREDPISOV EU IN PREDLAGANE 
REŠITVE 

Direktive je zagotoviti ustrezno pravno varstvo proti trženju 
Nedovoljenih naprav, ki omogočajo, da se brez dovoljenja obide 
Katerikoii tehnični ukrep, namenjen zaščiti plačila zakonito 
°Pravljene in v ta namen kodirane storitve informacijske družbe 
9,1 storitve s področja radiodifuzije, z namenom posrednega aji 
Neposrednega finančnega dobička, kot tudi oglaševanja takih 
naprav. Pravno varstvo ponudnikov teh storitev proti nedovoljenim 
Napravam, ki omogočajo brezplačen dostop do njih je nujno zato, 
Qa bi omogočili ekonomsko izvedljivost takšnih storitev, ki je 
j5|emnega pomena zaradi ustreznega delovanja notranjega trga 

ter evropske globalne konkurenčnosti, kot tudi zaradi njenega 
Prispevka h kulturni pluralnosti, ki pomembno vpliva na 
^resničevanje svobode izražanja, ki jo zagotavlja 10. člen 
konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, saj vseevropsko opravljanje storitev s področja radiodifuzije in 
, ortnacijske družbe, z vidika posameznikov nedvomno prispeva 

Polnejši učinkovitosti svobode izražanja. 

Direktiva državam članicam tako nalaga uskladitev nacionalnih 
predpisov, ki je nujno za ustrezno delovanje notranjega trga in 
sicer tako, da v nacionalni ureditvi s sprejemom ustreznih 
predpisov prepovejo izdelavo, uvoz, distribucijo, prodajo, najem 
ali posest nedovoljenih naprav v komercialne namene, namestitev, 
vzdrževanje ali zamenjavo nedovoljene naprave v komercialne 
namene in njihovo oglaševanje ter za uresničevanje določijo 
ustrezne sankcije in pravna sredstva. Sankcije morajo biti 
učinkovite, zastrašujoče in sorazmerne pravna sredstva pa morajo 
biti prav tako ustrezna, pri čemer sankcije in pravna sredstva, 
določena v direktivi, ne vplivajo na nobeno drugo sankcijo ali 
pravno sredstvo, ki ga določa državno pravo, kot so splošni 
preventivni ukrepi ali zaseg nedovoljenih naprav. Države članice 
tudi niso zavezane, da za nedovoljene gospodarske dejavnosti, 
ki so predmet te direktive, predvidijo kazenske sankcije. Direktiva 
poleg tega tudi ne vpliva na uporabo nacionalne predpisov, ki 
prepovedujejo zasebno posest nedovoljenih naprav, na uporabo 
konkurenčnih predpisov Skupnosti in na uporabo predpisov, ki v 
Skupnosti veljajo za pravice intelektualne lastnine. 

Omenjene določbe niso bile prenesene v slovenski pravni red, 
zaradi česar je njihova implementacija do vstopa Slovenije v EU 
1.5.2004, nujna. 

Predlagan zakon v celoti sledi direktivi in določa izključno pravico 
ponudnika zaščitene elektronske storitve, da svojo storitev zaščiti 
s pogojnim dostopom. V zvezi s tem pa določa tudi prepoved 
izdelovanja, uvoza, razširjanja, prodaje, dajanja v zakup ali 
posedovanja prepovedanih naprav s pridobitnim namenom. Določa 
pa tudi prepoved nameščanja, vzdrževanja, oglaševanja ali 
zamenjave prepovedanih naprav s pridobitnim namenom. V zvezi 
z nadzorom nad izvajanjem zakona ter uresničevanjem izključne 
pravice ponudnika storitve pa je določil ustrezni inšpekcijski 
nadzor, kot tudi obligacijskopravne zahtevke ponudnika. Glede 
inšpekcijskega nadzora je prevladalo stališče, da je zanj 
najprimernejši organ Tržni inšpektorat, saj gre za naprave, ki 
povzročajo motnje na trgu in ogrožajo njegovo delovanje. Pri 
napravah gre tako za programsko kot tudi za strojno opremo, s 
katero je mogoče obiti naprave za pogojni dostop in se tako 
izogniti plačilu le-teh, pri čemer je zaradi širine storitev informacijske 
družbe, krog potencialno ogroženih ponudnikov domala neomejen 
in zavzema celotni trg. 

Podrobnejša obrazložitev posameznih predlaganih zakonskih 
rešitev je predstavljena v nadaljevanju v obrazložitvi k posameznim 
členom. 

4. PRIMERJALNOPRAVNA UREDITEV 

Avstrija 

Avstrija je direktivo o pogojnem dostopu v svoj pravni red prevzela 
s posebnim zakonom o varstvu storitev s pogojnim dostopom, 
pri čemer je v celoti sledila vsebini direktive. Posebej podrobno pa 
so v avstrijski ureditvi podrobno urejeni instituti, ki ponudniku 
storitve pogojnega dostopa zagotavljajo usrezno obligacijsko 
pravno varstvo. Tako omenjeni zakon posebej določa, da lahko 
ponudnik od kršitelja zahteva opustitev, odpravo kršitev in vseh 
posledic, odškodnino in vrnitev zneska neupravičene obogatitve, 
dovoljena pa je tudi možnosti izdaje začasne odredbe ne glede 
na izpolnjenost splošnih pogojev za izdajo le-te. Za različne oblike 
razpolaganja s prepovedanimi napravami so predvidevne tudi 
denarne kazni v višini do 360 dnevnih zneskov, za popravljanje in 
oglaševanje pa globe do 15.000€. 



Irska Velika Britanija 

Tudi Irska smiselno povzema direktivo 1998/84 o pogojnem 
dostopu in sicer z uredbo, sprejeto na podlagi zakona o pristopu 
k Evropskim Skupnostim, pri čemer določa kazensko 
odgovornost za vse oblike razpolaganja s prepovedanimi 
napravami za kar predpisuje denarno kazen v višini do 1500€ in/ 
ali zaporno kazen do 12 mesecev. Uredba posebej določa tudi 
nekatere civilne sankcije in sicer možnost zahtevati odškodnino 
ter možnost zahtevati prepoved opravljanja dejavnosti zoper 
tistega, ki je bil za kršitev obsojen. 

Luksemburg 

Luksemburg je direktivo v notranje pravo prevzel z minimalnimi 
odstopanji od samega besedila direktive. Pri določitvi civilnih sankcij 
se ureditev v celoti opira na veljavni obligacijski zakonik, vendar 
pa je mogoče poleg tega zahtevati tudi objavo sodbe. Pri določitvi 
kazenskih sankcij je v Luksemburgu predpisana zaporna kazen 
od 8 dni do 2 leti in denarna kazen do 100.000C. 

Nemčija 

Nemčija je direktivo o pogojnem dostopu prav tako prevzela s 
posebnim zakonom o zaščiti storitev, ki vključujejo ali temeljijo na 
pogojnem dostopu. Zakon v ničemer ne odstopa od direktive in je 
tudi posebej ne razčlenjuje; dejansko gre za prepis direktive. Glede 
kazni določa kazen do enega leta zapora za uvoz, izdelavo ali 
razširjanje prepovedanih naprav in globo v višini do 5000€ za 
popravilo, zamenjavo ali oglaševanje prepovedanih naprav. 

Portugalska 

Portugalska je direktivo o pogojnem dostopu implementirala z 
Vladno uredbo 18.11.2001, pri čemer je poleg obveznosti, ki jih 
nalaga direktiva o pogojnem dostopu z enako uredbo v svoj pravni 
red prevzela tudi posamezne obveznosti,- namenjene 
zagotavljanju konkurenčnosti, oziroma preprečevanju omejevanja 
konkurence, ki v izhajajo direktive o dostopnosti (Access direc- 
tive).Tako je operaterjem, ki zagotavljajo storitve za pogojni dostop 
do digitalne televizije na tem mestu naložila ločeno računovodstvo, 
nediskriminatorno obravnavo posameznikov, kakor tudi 
zagotavljanje interoperabilnosti posameznih naprav za pogojni 
dostop, predvsem pa vmesnikov aplikacijskega programa in 
elektronskih programskih vodičev, kar naj prepreči dejansko 
omejevanje konkurence ter zagotavlja stroškovno učinkovitost 
sprejetih rešitev in/ali standardov. V perostalem delu pa gre v 
primeru omenjene uredbe izključno za prevzem direktive 1998/ 
84. Za prepovedana dejanja, kot jih določa direktiva o pogojnem 
dostopu so določene kazni v razponu med 250€ in 3750€ za 
fizične ter 500€ in 44900C za pravne osebe, pri čemer je mogoče 
pri posamzenih oblikah razpolaganj naprave tudi zaseči. Posebnih 
civilnih sankcij uredba sicer ne predvideva, vendar pa je 
zagotovljena možnost objave kaznovalnega ukrepa in višine globe, 
poleg tega pa je zagotovljena tudi participacija pri pobranih globah, 
ki se delijo v razmerju 60% država in 40% institucija (urad za 
intelektualno lastnino, carinska uprava, tržna inšpekcija), ki jo 
izreče. 

Velika Britanija je obravnavano direktivo implementirala s 
spremembami in dopolnitvami zakona o avtorski pravici, patentu 
in modelu. V zvezi s tem določa kazensko odgovornost, določa 
pa tudi civilne sankcije, ki so enake tistim, ki veljajo sicer za 
industrijsko lastnino. 

Glede na opravljeno primerjalnopravno analizo, da je smo na 
Ministrstvu za informacijsko družbo ob pripravi zakona o 
pogojnem dostopu do zaščitenih elektronskih storitev Prl 

predlaganih rešitvah prišli do naslednjih ugotovitev: 

posebna določitev civilnih sankcij v primerjalnih ureditvah m 
pravilo ampak izjema in se tudi v primeru, da je posebej 
določena v posameznih državah precej razlikuje, zaradi česa' 
je treba ob posebni določitvi slednjih natančno preučiti uporabo 
splošnih pravil obligacijskega zakonika v obravnavanih 
primerih, velja pa v zvezi s slednjim preučiti možnost' 
smiselnega povzetka določb drugih zakonov, ki zaradi 
specifičnih položajev urejajo posebne zahtevke, ki odstopaj0 

od siceršnje ureditve obligacijskih razmerij; 
kazenska odgovornost pri posameznih oblikah razpolaganja 
je v posameznih državah določena zelo različno, vendar se 
glede na skrajnost sredstva določitve kazenske odgovornosti 
in v luči dejstva, da je kazenska odgovornost že tako podana 
v vseh primerih dostopanja do posamezne storitve s pomočjo 
prepovedanih naprav in brez plačila, saj gre glede na definicijo 
premičnine po stvarnopravnem zakoniku za tatvino in glede 
na dejstvo, da v različnih državah veljajo različni koncept' 
razmejitve med prekrškom in kaznivim dejanjem, ocenjujemo, 
da določitev kazenske odgovornosti ne bila primerna, zaradi 
česar pri posameznih oblikah razpolaganja zadostujejo 
ustrezne prekrškovne določbe, 
glede na možnost sprejema vseh določb posameznih direktiv 
ki se navezujejo na pogojni dostop je ob okoliščini, da smov 

enakem obdobju pripravljali tudi zakon o elektronski 
komunikacijah, prevladala ocena, da je materijo povezano z 
digitalno televizijo, ki je specifično orientirana k operaterje^ 
elektronskih komunikacij bolj smotrno in zato primerneje uredit' 
v zakonu o elektronskih komunikacijah. 

5. FINANČNE POSLEDICE 

Sprejem predloga zakona o pogojnem dostopu do zaščitenih 
elektronskih storitev nima učinkov na proračun Republik® 
Slovenije. 

6. DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL SPREJEM 
ZAKONA 

Sprejem zakona o pogojnem dostopu do zaščitenih elektronskih 
storitev ne bo imel drugih posledic. 

poročevalec, št. 16 12 18. februar 200^ 



"besedilo členov 

1. člen 
(vsebina zakona) 

"te zakon ureja pravice in varstvo ponudnikov zaščitenih 
kronskih storitev, ki zaščitene elektronske storitve za plačilo 

Ugotavljajo s pogojnim dostopom ter ukrepe za preprečevanje 
Možnosti za uporabo naprav, s katerimi se je mogoče izogniti 
*aščiti s pogojnim dostopom. 

2. člen 
(pomen izrazov) 

Posamezni izrazi, uporabljeni'v tem zakonu, imajo naslednji 
Pomen: 

1- Zaščitena elektronska storitev je vsaka storitev televizijske 
radiodifuzije, radijske radiodifuzije ali storitev informacijske 
družbe, ki vključuje ali temelji na pogojnem dostopu in se na 
osnovi pogojnega dostopa zagotavlja proti plačilu, ali 
zagotavljanje pogojnega dostopa do prej omenjenih storitev, 
če le-ta predstavlja samostojno storitev. V tej opredelitvi 
Pomeni: 

• storitev televizijske radiodifuzije žični ali brezžični 
prenos, vključno s satelitskim prenosom, kodiranih ali 
nekodiranih televizijskih programov, namenjenih javnemu 
sprejemu, vključno s posredovanjem teh programov 
drugim ponudnikom, ki jih prenašajo javnosti; storitev 
televizijske radiodifuzije ne vključuje posredovanja 
informacij ali sporočil na posamezno zahtevo; 

• storitev radijske radiodifuzije žični ali brezžični prenos, 
vključno s satelitskim prenosom, radijskih programov, 
namenjenih neposrednemu javnemu sprejemanju; 

• storitev Informacijske družbe je storitev, ki se običajno 
zagotavlja za plačilo, na daljavo, z elektronskimi sredstvi 
in na posamezno zahtevo prejemnika storitev pri čemer 
pomeni: 

a. na daljavo, da se storitev zagotavlja, ne da bi bili 
strani sočasno prisotni; 

b. z elektronskimi sredstvi, da se storitev na začetku 
pošlje in v namembnem kraju sprejme z elektronsko 
opremo za obdelavo (vključno z digitalnim stiskanjem) 
in shranjevanje podatkov in v celoti pošlje, prenese in 
sprejme po žici, radiu, optičnih sredstvih ali drugih 
elektromagnetnih sredstvih; 

c. na posamezno zahtevo prejemnice ali prejemnika (v 
nadaljnjem besedilu prejemnik) storitev, da se storitev 
zagotavlja s prenosom podatkov na posamezno 
zahtevo. 

Storitve informacijske družbe vključujejo zlasti storitve prodaje 
blaga ali storitev, dostopa do podatkov ali oglaševanja na 
svetovnem spletu ter storitve dostopa do komunikacijskega 
omrežja, prenosa podatkov ali shranjevanja prejemnikovih 
Podatkov v komunikacijskem omrežju. 

' ponudnlca ali ponudnik (v nadaljnjem besedilu 
Ponudnik) storitev je fizična ali pravna oseba, ki zagotavlja 
storitve iz prejšnje točke. 

■ pogojnl dostop je vsak tehnični ukrep oziroma ureditev, pri 
katerem je dostop do zaščitene storitve v nekodirani obliki 
Pogojen s predhodno individualno avtorizacijo. 

4. Naprava za pogojni dostop je vsaka strojna ali programska 
oprema, ki je izdelana ali prilagojena tako, da omogoča dostop 
do zaščitene elektronske storitve v nekodirani obliki. 

5. Prepovedana naprava je vsaka strojna ali programska 
oprema, ki je izdelana ali prilagojena tako, da omogoča dostop 
do zaščitene elektronske storitve v nekodirani obliki brez 
predhodnega individualnega soglasja ponudnika storitve. 

3. člen 
(pravica do zaščite s pogojnim dostopom) 

Ponudnik storitev ima izključno pravico zaščitene elektronske 
storitve zaščititi s pogojnim dostopom. 

4. člen 
(prepovedana dejanja) 

1) Prepovedanih naprav ni dovoljeno izdelovati, uvažati, razširjati, 
prodajati, dajati v zakup ali posedovati s pridobitnim namenom. 

2) Prepovedanih naprav ni dovoljeno nameščati, vzdrževati ali 
zamenjevati s pridobitnim namenom. 

3) Prepovedani so oglaševanje in druga dejanja, namenjeni 
spodbujanju prodaje ali uporabe prepovedanih naprav. 

5. člen 
(inšpekcijski nadzor in upravni ukrepi) 

1) Inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem tega zakona izvaja 
inšpektorica ali inšpektor (v nadaljnjem besedilu inšpektor), 
pristojen za trg, ki izreka tudi ukrepe v skladu s tem zakonom. 

2) Če pristojni inšpektor ugotovi kršitev iz prvega ali drugega 
odstavka prejšnjega člena, z odločbo prepove nadaljnje 
razpolaganje s prepovedanimi napravami, prepovedane 
naprave zaseže in o ukrepu obvesti prizadetega ponudnika 
storitev. 

3) Če pristojni inšpektor ugotovi kršitev iz tretjega odstavka 
prejšnjega člena, z odločbo prepove tako oglaševanje in o 
ukrepu obvesti prizadetega ponudnika storitev. 

4) V zahtevnejših primerih ugotavljanja kršitev lahko pristojni 
inšpektor zahteva strokovno pomoč ministrstva, pristojnega 
za informacijsko družbo. 

5) Pritožba zoper odločbo iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena ne zadrži njene izvršitve. 

6. člen 
(tožba zaradi kršitve pravic zaščite s pogojnim 

dostopom) 

1) Ponudnik storitev, katerega pravica do zaščite s pogojnim 
dostopom je kršena s prepovedanim dejanjem iz 4. člena 
tega zakona, lahko s tožbo pri pristojnem sodišču zahteva: 

- da se kršiteljici ali kršitelju (v nadaljnjem besedilu kršitelj) 
prepovejo bodoča kršitvena dejanja; 

- da se kršitelju naloži odpraviti posledice prepovedanega 
dejanja, ali uničiti oziroma ustrezno onemogočiti 
nedovoljene naprave, če posledic prepovedanega dejanja 
ni mogoče odpraviti drugače; 

- namesto uničenja ali onemogočenja prepovedanih naprav 
lahko ponudnik storitve alternativno zahteva njihovo 



2) 

izročitev proti odškodnini, ki ne presega proizvodnih 
stroškov prepovedane naprave; 
uničenje oglasov, namenjenih spodbujanju prodaje ali 
uporabe prepovedanih naprav; 
namesto povrnitve povzročene škode, lahko ponudnik 
storitve alternativno zahteva plačilo svoje zaščitene 
storitve v višini njene dvojne cene. 

Kršitelj je odgovoren za povzročeno škodo po splošnih pravilih 
o povrnitvi škode, razen če ta zakon določa drugače. 

7. člen 
(začasna odredba) 

1) Sodišče izda začasno odredbo, če so izpolnjeni naslednji 
pogoji: 

- da je predlagateljica oziroma predlagatelj (v nadaljnjem 
besedilu predlagatelj) imetnica oziroma imetnik (v 
nadaljnjem besedilu imetnik) oziroma imetnica pravice iz 
3. člena tega zakona; 
če imetnik pravice predloži dokaze, na podlagi katerih 
sodišče ugotovi, da je njegova oziroma njena pravica 
kršena ali da je kršitev verjetna; 
če imetnik pravice predlaga izdajo začasne odredbe v 
treh mesecih od takrat, ko je izvedel oziroma izvedela za 
domnevno kršitev. 

2) Sodišče lahko z začasno odredbo zlasti: 

- prepove grozeče kršitve ali nadaljevanje že začetih 
kršitev; 
za čas pravde zaseže, izključi iz prometa in shrani 
naprave, s katerim se krši pravica zaščite s pogojnim 
dostopom po tem zakonu. 

3) Sodišče lahko izda začasno odredbo tudi brez zaslišanja 
nasprotne stranke, če obstaja utemeljena bojazen, da 
zavarovanja kasneje ne bo mogoče izvesti. Sodišče 
nemudoma obvesti nasprotno stranko o izdani začasni 
odredbi, najkasneje pa ob izvršbi odredbe. 

4) Ob izdaji začasne odredbe sodišče določi predlagatelju, v 
katerem mora vložiti tožbo po 6. členu tega zakona. Rok za 
vložitev tožbe začne teči z dnem vročitve začasne odredbe 
predlagatelju in ne sme biti daljši od trideset dni. 

5) V postopku za izdajo začasne odredbe se uporabljajo določbe 
zakona, ki ureja izvršbo in zavarovanje, razen če je s tem 
zakonom določeno drugače. Postopek je nujen. 

8. člen 
(kazenske določbe) 

1) Z globo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, j" 
nedovoljene naprave izdeluje, uvaža, razširja, prodaja, daje 
v zakup ali poseduje s pridobitnim namenom. 

2) Z globo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki: 

- s pridobitnim namenom poseduje, namešča, vzdržuje a'' 
zamenja nedovoljene naprave, 
oglašuje ali drugače spodbuja k prodaji ali uporab1 

nedovoljenih naprav. 

3) Z globo najmanj 250.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
fizična oseba, odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna 
oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki nedovoljene 
naprave izdeluje, uvaža, razširja, prodaja, daje v zakup al' 
poseduje s pridobitnim namenom.. 

4) Z globo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
fizična oseba, odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna 
oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki: 

s pridobitnim namenom poseduje, namešča, vzdržuje ali 
zamenja nedovoljene naprave, 
oglašuje ali drugače spodbuja k prodaji ali uporab' 
nedovoljenih naprav. 

9. člen 
(prehodna določba) 

1) Globe, določene s tem zakonom, se do začetka uporabe 
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/2003, ZP-1). v 

postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni v mejah, k' 
so določene z Zakonom o prekrških (Uradni list SRS, št. 251 
83, 36/83-popr., 42/85, 2/86-popr., 47/87 in 5/90 ter Uradni lis' 
RS, št. 10/91,13/93, 66/93, 35/97, 73/97 - odločba US, 87/97. 
73/98, 31/2000 in 24/2001). 

2) Določbe prejšnjega člena tega zakona, ki urejajo globe za 

prekršek, ki ga stori odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika, se uporabljajo od začetka uporabe 
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/2003, ZP-1) dalje- 

10. člen 
(končna določba) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem lis|U 

Republike Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV 

Ki- členu 

Namen zakona je zagotoviti pravno varstvo ponudnikov zaščitenih 
8 ""bonskih storitev ter sprejeti ukrepe, namenjene preprečevanju 
kakršnih oblik razpolaganja z napravami, s katerimi je mogoče 
zaščito elektronskih storitev obiti, kar vključuje tako ustrezne 
uPravne ukrepe v okviru inšpekcijskega nadzora, prekrškovne 

ol°čbe, kot tudi ustrezno obligacijsko pravno varstvo ponudnikov 
zaščitenih elektronskih storitev. 

K 2- členu 

Opredelitve pojmov v celoti sledijo definicijam, ki jih določa direktiva 
0 Pogojnem dostopu 1998/84, usklajene pa so tudi z drugimi 
PredPisi, ki urejajo posamezna področja na katera posega zakon; 

onkretno predlog zakona o elektronskih komunikacijah in predlog 
zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu. 

aščltena elektronska storitev je tako vsaka storitev televizijske 
todiodifuzije, radijske radiodifuzije ali storitev informacijske dmžbe, 

1 se na osnovi pogojnega dostopa zagotavlja proti plačilu, ali 
zaQotavljanje pogojnega dostopa do prej omenjenih storitev, če 
le-ta predstavlja samostojno storitev, pri čemer pomeni storitev i --viMrrju r VVIIIVI I IVI II W»WI » 
elevlzl]ske radiodifuzije žični ali brezžični prenos, vključno s 

Satelitskim prenosom, kodiranih ali nekodiranih televizijskih 
Pr°gramov, namenjenih javnemu sprejemu, vključno s 
p°sredovanjem teh programov drugim ponudnikom, ki jih 
Ponašajo javnosti, storitev radijske radiodifuzije žični ali 
rezžični prenos, vključno s satelitskim prenosom, radijskih 

Pr°gramov, namenjenih neposrednemu javnemu sprejemanju, 
s'orltev Informacijske družbe pa pomeni storitev, ki se po 
navadi zagotavlja za plačilo, na daljavo, z elektronskimi sredstvi 
'n na posamezno zahtevo prejemnika storitev pri čemer pomeni 
"a daljavo«, da se storitev zagotavlja, ne da bi bili strani sočasno 

Pris°tni; »z elektronskimi sredstvi«, da se storitev na začetku 
p°šlje in v namembnem kraju sprejme z elektronsko opremo za 
odelavo (vključno z digitalnim stiskanjem) in shranjevanje 

p°datkov in v celoti pošlje, prenese in sprejme po žici, radiu, 
"Ptičnih sredstvih ali drugih elektromagnetnih sredstvih; »na 
p°samezno zahtevo prejemnika storitev« pa, da se storitev 
*a9otavlja s prenosom podatkov na posamezno zahtevo. Storitve 
'formacijske družbe vključujejo zlasti storitve prodaje blaga ali s,°ritev, dostopa do podatkov ali oglaševanja na svetovnem spletu 
6r storitve dostopa do komunikacijskega omrežja, prenosa 

p°datkov ali shranjevanja prejemnikovih podatkov v 
0rr>unikacijskem omrežju. Pri čemer je še naprej predlagana 
|Manta po kateri bi se pojem storitve informacijske družbe 
Kiiceval na zakon, ki ureja elektronsko poslovanje, čeprav se 
*radi dejstva, da sta pri samem pojmu storitve informacijske 
rtJžbe izključena radijska in televizijska radiodifuzija, ki pa v 

J"®njenem členu prav tako sodita med zaščitene elektronske 
storitve, vendarle zdi ureditev s posebno določitjo v tem zakonu 

oli Jasna, nedvoumna in zato primernejša. Sumarno gre torej za 
°6lovit obseg elektronskih storitev, ne glede na medij, način 
Pr&nosa ali namen, do katerih ponudniki teh storitev (fizične ali 
Pravne osebe) nadzirajo, oziroma pogojujejo dostop s predhodno 
Wividualno avtorizacijo, kar konkretno pomeni, da za dostop do 

zahtevajo določeno plačilo; primeri segajo od plačljivih 
Blevizijskih storitev, do plačljivo dostopnih časopisov preko 

, erneta. Vprašanje pa je, ali je smiselno iz definicije izključiti 
'nančne storitve, ki niso zajete v definicijo pojma informacijske 
ružbe, kot je opredeljen v direktivi 1998/48. Glede na to, da se 

Uc"številne finančne storitve opravljajo v obliki, ki je elektronsko 
zščitena in glede na to, da je namen zakona določitev ukrepov 
a njihovo varstvo in preprečevanje njihove zlorabe, ocenjujemo, 
® vključitev teh storitev ni v nasprotju z namenom direktive, saj 
' Po njihovi izključitvi obstaja nevarnost izključitve pravnega 

varstva posameznih zaščitenih elektronskih storitev izključno 
zaradi dejstva njihove uporabe na določenem področju. Naprava 
za pogojni dostop je naprava, ki je izdelana ali prilagojena tako, 
da omogoča dostop do zaščitene elektronske storitve v nekodirani 
obliki; to vključuje vsako programsko ali strojno opremo; podobno 
pa je opredeljen tudi pojem prepovedane naprave, ki je prav 
tako lahko vsaka strojna ali programska oprema, kije izdelana ali 
prilagojena tako, da omogoča dostop do zaščitene elektronske 
storitve v nekodirani obliki brez predhodnega individualnega 
soglasja ponudnika storitve. Konkretno gre torej v primeru 
prepovedanih naprav bodisi za t.i. »piratske dekodirne naprave« 
npr. za dostop do plačljive televizije, bodisi za programsko opremo, 
ki nam omogoča dostop do posamezne sicer plačljive storitve, 
brezplačno. 

K 3. členu 

Člen določa izključno pravico ponudnika storitev, da svoje storitve 
zaščiti s pogojnim dostopom; odločitev je tako izključno pri 
ponudniku storitve, ki tudi izbere način zaščite. Za pravno varstvo 
po tem zakonu zadostuje že samo dejstvo zaščite posamezne 
elektronske storitve s pogojnim dostopom, ne glede na način, 
stopnjo ali obliko zaščite. 

K 4. členu 

Člen prepoveduje vse oblike razpolaganja s prepovedanimi 
napravami, kar vključuje njihovo izdelavo, uvoz, razširjanje, 
prodajo, zamenjavo, zakup ali posest, če ima slednja s pridobitni 
namen. Prav tako je prepovedano nameščanje in vzdrževanje 
takih naprav, kakor tudi njihovo oglaševanje. Zadostuje, da 
naprava na katerikoli način omogoča dostop do varovane storitve 
brez predhodne individualne avtorizacije, konkretno torej brez 
plačila. 

K 5. členu 

Glede na omenjene prepovedi določa 5. člen ustrezne upravne 
ukrepe v okviru inšpekcijskega nadzora, ki ga izvaja tržni 
inšpektorat, ki je v veljavni ureditvi organ, katerega delovno 
področje že zdaj zajema inšpekcijski nadzor tudi na trgu storitev. 
Ker pa bo v primeru prepovedanjih naprav, vsaj v segmentu, ko 
bodo le-te predstavljale programsko opremo, pogosto šlo za 
dejanska vprašanja, je treba imeti v mislih tudi ustrezno strokovno 
podporo Tržnega inšpektorata, ki bi jo v skladu s četrtim 
odstavkom in v zvezi z zakonom o državni upravi zagotovilo 
Ministrstvo, pristojno za informacijsko družbo. V okviru 
inšpekcijskega nadzora inšpektor tako ob ugotovitvi kršitve 
razpolaganja s prepovedano napravo, slednjo zaseže v primeru 
kršitve oglaševanja pa tako oglaševanje prepove, v obeh primerih 
pa o ukrepu obvesti ponudnika storitve. Ureditev temelji na zahtevi 
5. člena direktive 1998/84 o pogojnem dostopu, ki zahteva ustrezno 
in sorazmerno sankcioniranje kršitev. V zvezi s slednjim so posebej 
določene tudi prekrškovne določbe. Zaseg naprave je potreben 
zato, da se prepreči nadaljevanje kršitve in da se naprava ustrezno 
zavaruje. Obvestilo ponudnika storitev, katerega pravica do 
izključne zaščite elektronskih storitev s pogojnim dostopom je 
bila kršena, pa je potrebno zaradi drugih - obligacijsko pravnih 
možnosti ponudnika storitev v nadaljnjem postopku, ki jih 
podrobneje določa naslednji člen. Pomembno je, da taka pritožba 
zoper tako odločbo ne zadrži njene izvršitve, saj je nujno, da se 
kršitev odpravi takoj, četudi je domnevna, saj bi v nasprotnem 
primeru ponudniku storitev lahko še naprej nastajala škoda. 
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K 6. členu 

Ustrezno obligacijsko pravno varstvo temelji na zahtevi drugega 
odstavka 5. člena direktive 1998/84 o pogojnem dostopu, ki od 
držav zahteva določitev ustreznih civilnih sankcij, oziroma 
obligacijsko pravnega varstva ponudnika storitev. 6. člen 
predvideva različne možnosti zahtevkov ponudnika storitev kot 
so: prepoved bodočih kršitev, odprava posledic prepovedanega 
dejanja, izročitev prepovedanih naprav proti odškodnini, ki ne 
presega proizvodnih stroškov prepovedane naprave, uničenje 
oglasov, povrnitev dobička, oziroma alternativno plačilo svoje 
zaščitene storitve v višini njene dvojne cene. Možnosti, kot jih 
določajo omenjeni zahtevki so potrebne zato, ker gre v primeru 
prepovedanih naprav tako za take, ki so za ponudnika storitev 
škodljive, zaradi česar jih želi uničiti, oziroma ustrezno odpraviti, 
kakor tudi za take naprave, ki utegnejo predstavljati tehnološko 
ustreznejšo rešitev za ponudnika, zaradi česar uničenje ni v 
njegovem interesu, saj jih lahko sam uporabi za zaščito svoje 
storitve. Iz omenjenih razlogov je treba zagotoviti kar se da širok 
krog možnosti, ki mora odsevati tehnološko nevtralni pristop pri 
urejanju teh vprašanj. Osrednji namen je seveda ponudnikova 
možnost, da glede na konkretni primer izbere kateri zahtevek je 
zanj najprimernejši, kar je utemeljeno z njegovo izključno pravico 
zaščite svojih elektronskih storitev s pogojnim dostopom. 

K 7. členu 

Določitev posebnih pogojev za izdajo začasne odredbe temelji 
na drugem odstavku 5. Člena direktive o pogojnem dostopu, ki 
določa, da države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi 
zagotovijo, da imajo izvajalci zaščitenih storitev, katerih interesi 
so bili na njihovem ozemlju prizadeti z nedovoljeno dejavnostjo, 
dostop do ustreznih pravnih sredstev, ki vključujejo vložitev 
odškodninske tožbe, pridobitev začasne odredbe ali drugega 
zaščitnega ukrepa, ter po potrebi tudi zahtevo po odvzemu 

nedovoljenih naprav iz tržnih kanalov. V skladu z navedenim je 
tako prevladalo stališče po posebni ureditvi izdaje začasne odredbe 
v primeru prepovedanih dejanj, ki zaradi specifičnosti področja 
urejanja zakona predstavljajo določen odmik od splošnega 
postopka za izdajo začasne odredbe po zakonu o izvršbi in 
zavarovanju. Predlog določa, da sodišče izda začasno odredbo, 
če so izpolnjeni naslednji pogoji in sicer: da je predlagatelj imetnik 
pravice zaščite s pogojnim dostopom, ki predloži ustrezne dokaze, 
na podlagi katerih sodišče ugotovi, da je imetnikova pravica kršena 
ali da je kršitev verjetna v treh mesecih od takrat, ko je izvedel za 
domnevno kršitev. Ob izdaji začasne odredbe sodišče določi 
predlagatelju rok, v katerem mora vložiti tožbo po 6. členu tega 
zakona, ki ne sme biti daljši od trideset dni po vročitvi začasne 
odredbe. Sicer se v postopku za izdajo začasne odredbe se 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja izvršbo in zavarovanje. 
Postopek je nujen. 

K 8. členu 

Prekrškovne določbe so namenjene odvračanju od kakršnihkoli 
oblik razpolaganja z prepovedanimi napravami. Prekrškovni or- 
gan pa je v skladu s 5. členom tržni inšpektorat. V zvezi z omenjeno 
problematiko velja poudariti, da utegne v posameznih primerih 
priti do nejasnosti ali gre za prekršek ali za kaznivo dejanje tatvine 
v skladu z veljavnim kazenskim zakonikom; razmejitev je tako 
mogoče določiti z dejstvom uporabe take naprave, medtem ko 
bo šlo v primeru drugih oblik razpolaganja za prekršek po 
omenjenem zakonu. 

K 9. členu 

Prehodna določba je namenjena sistemski uskladitvi pojmov 
»denarne kazni« in »globe«, kot jo določa zakon o prekrških (Ui- 
RS št. 7/2003, ZP-1). 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 
SKUPNOSTI 

1- Naslov predloga zakona: 

Predlog zakona o pogojnem dostopu do zaščitenih elektronskih 
storitev 

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 

Pogodbenice priznavajo, da je pomemben predpogoj za 
gospodarsko vključevanje Slovenije v Skupnost približevanje 
obstoječe in prihodnje zakonodaje Slovenije pravu Skupnosti. 
Slovenija si prizadeva zagotoviti postopno združljivost svoje 
zakonodaje s pravom Skupnosti. 

71. člen 

1) Približevanje zakonodaje naj bi zajemalo zlasti naslednja 
področja: carinsko pravo, pravo družb, bančno pravo, 
zavarovalno pravo, računovodstvo družb in obdavčenje, 
finančne storitve, pravila konkurence, pravila o javnih 
naročilih, varstvo zdravja in življenja ljudi, živali in rastlin, 
posredno obdavčenje, tehnična pravila in standardi, 
jedrsko pravo in predpisi, transport in telekomunikacije. 

2) Pogodbenice tudi menijo, da je posebej pomembno, da 
približevanje zakonodaje hitro napreduje na področju 
notranjega trga, konkurence, varstva pravic delavcev, 
varstva potrošnikov ter okolja. 

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

Sporazum ne vsebuje konkretnih obveznosti. Vsekakor mora 
Republika Slovenija upoštevati 70. člen ESP, ki narekuje 
prednostno približevanje zakonodaje, tudi in predvsem na 
področju notranjega trga, kamor v smislu prostega pretoka 
storitev, sodi tudi področje, ki ga ureja predlagani zakon. 

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 navedb usklajenosti (v celoti 

usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

Directive 98/84/EC of the European Parliament and of the 
Council of 20 November 1998 on the legal protection ot ser- 
vices based on, or consisting of, conditional access 

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

Da. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost. 

V celoti usklajen. 

d) Ali je direktiva prevedena v slovenščino 

Da. 

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

/ 

5. Ali so zgoraj 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...) in priloženo n|lhovo mnenje o usklajenosti. 

/ 

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

Predlog zakona o pogojnem dostopu do zaščitenih 
elektronskih storitev je v državnem programu naveden pod 
poglavjem 3. 
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Predlog zakona o 

POSLOVNI SANACIJI HOLDINGA 

SLOVENSKE ŽELEZNICE, 0.0.0. 

IZPSHZ) 

" Drva obravnava - EPA 1145 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

§VA: 2003-2411-0059 
Številka: 343-16/2003-1 
Ljubljana, 11.2.2004 

Vlada Republike Slovenije je na 54. redni seji dne 24.12.2003 
določila besedilo: 

" PREDLOGA ZAKONA O POSLOVNI SANACIJI 
HOLDINGA SLOVENSKE ŽELEZNICE, D.O.O., 

k' 9a 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 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 

*0. februar 2004 19 poročevalec, št. 16 



VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

PRVA OBRAVNAVA 
24.12.2003 

EVA: 2003-2411-0059 

PREDLOG ZAKONA O POSLOVNI SANACIJI HOLDINGA 
SLOVENSKE ŽELEZNICE, d. o. o. 

L UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

LL Kriza Slovenskih železnic 

V novo desetletje je javno podjetje Slovenske železnice, d. d., 
stopilo obremenjeno s strateško in dohodkovno krizo tolikšnega 

obsega, da je grozila tudi likvidnostna kriza in kolaps celotnega 
poslovnega sistema. Pomanjkljiva tržna usmerjenost podjeti3, 

padanje konkurenčne sposobnosti in odlaganje notranjeg3 

prestrukturiranja so povzročili stagnacijo tržnih prihodkov ob 
naraščanju relativnih stroškov (predvsem stroškov dela)' 
negativni denarni tok ter kronično prezadolženost. Tako j® 
operativna izguba (EBIT) podjetja v letu 2002 znašala 5,6 mri- 
SIT, negativni rezultat celotnega poslovanja 12,5 mrd. So- 
razmerje dolžniškega in lastniškega kapitala pa 96:4. 

Nekaj temeljnih historičnih podatkov: 

IZID 1999 2000 
Cene 2002 v mio. SIT 

2001 2002 

Poslovni prihodki 
Poslovni odhodki 

EBIT - rezultat Iz poslovanja 
K ;■) , i?.. K" H' 0' ' 
Finančni prihodki 
Finančni odhodki 
Izredni prihodki 
Izredni odhodki 

ČISTI POSLOVNI IZID 

P 
H 

64.431,4 
65.841,0 

-1.409,6 

3.583,7 
4.056,9 
2.082,4 
1.088,9 

-889,3 

57.863,4 
63.373,6 

-5.510,1 

1.749,9 
2.476.4 
4.089,0 

639,9 

-2.787,4 

57.990,4 
63.359,1 

-5.368,7 

1.415,3 
2.780.7 
2.630,7 

941,6 

-5.045,0 

58.396,4 
63.996,6 

•5.600,2 

1.484,9 
9.063,3 

724.3 
91,9 

-12.546,2 

PRIHODKI 

Transportni prihodki 
Potniški promet 
Tovorni promet 

Proračunska sredstva 
Drugi poslovni prihodki 
Poslovni prihodki 

Finančni prihodki 
Izredni prihodki 

Skupaj prihodki 

&PŽ 1999 

29.296,2 
5.399,1 

23.897,0 
30.123,7 

5.011.6 
64.431.4 

3.583.7 
2.082,4 

70.097.5 

s;® 2000 

28.589.2 
5.490,9 

23.098.3 
24.254.4 

5.019.8 
57.863,4 

1.749.9 
4.089,0 

63.702,4 

Cene 2002 v mio. SIT 
2001 2002 

28.909,5 
5.850,1 

23.059,4 
24.577,8 
4.503,1 

57.990,4 

1.415,3 
2.630,7 

62.036,3 

29.227.1 
5.971,9 

23.255.2 
23.225,6 

5.943,7 
58.396,4 

1.484,9 
724,3 

60.605,6 
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Pfihodkr-struktura 

t;,.''« ji* v# Š$) : \*f ."4. ; 
Transportni prihodki 

Potniški promet 
Tovorni promet 

Proračunska sredstva 
Drugi poslovni prihodki 
Poslovni prihodki 

Finančni prihodki 
kredni prihodki 

Skupaj prihodki 

sR , 
1999 

41.8 
7,7 

34,1 
43,0 

7.1 
91.9 

5,1 
3,0 

Struktura v % ,Y\ ■% 
2000 2001 

Verižni indeksi rasti 

44,9 
8.6 

36.3 
38,1 

7,9 
90,8 

2.7 
6,4 

46.6 
9,4 

37,2 
39.7 

7.2 
93,5 

2.3 
4,2 

100,0 100,0 100,0 

2002 

48.2 
9,9 

38,4 
38.3 

9,8 
96.4 

2,5 
1,2 

100,0 

1999 

96.7 
101,2 
95.8 
96,2 
93,6 
96,2 

54,4 
104,8 

92,8 

2000 

97.6 
101,7 
96.7 
80,5 

100.2 
89.8 

48.8 
196,4 

90.9 

2001 

101.0 
106,4 
99.7 

101,3 
89.7 

100.1 

80.8 
64,3 

97,3 

"ar 
2002 

101,1 
102,1 
100.8 
94,5 

132,0 
100,7 

104.9 
27,5 

97,7 

odhodki . •'& ?v 

Stroški materiala 
Stroški storjtev 
Stroški dela 
Amortizacija 
Odpisi obratnih sredstev 
Drugi poslovni odhodki 
Poslovni odhodki 

• -t. jk 
Finančni odhodki 
Izredni odhodki 

•« J* - •/. 
Skupaj odhodki 

1999 

9.200,7 
15.776,1 
31.998.8 

8.130,6 
446,9 
287,9 

65.841,0 

4.056,9 
1.088,9 

70.986.9 

2000 

9.366,7 
15.131,0 
34.709,3 

3.319,2 
676,5 
170,9 

63.373,6 

2.476,4 
639,9 

66.489,8 

Cene 2002 v mio. SIT 
2001 2002 

7.968,3 
14.273.0 
36.597,2 
4.070,9 

303,1 
146,4 

63.359.1 

2.780,7 
941,6 

67.081,4 

7.560,9 
12.523,4 
38.369,6 

3.957,1 
0,0 

1.585,6 
63.996,6 

9.063,3 
91,9 

73.151,8 

OdhodkHstruktura 
'j*!• 

Stroški materiala 
Stroški storitev 
Stroški dela 
Amortizacija 
Odpisi obratnih sredstev 
Drugi poslovni odhodki 
Poslovni odhodki 

Finančni odhodki 
Izredni odhodki 

Skupaj odhodki 

1999 

13.0 
22.2 
45.1 
11,5 
0,6 
0,4 

92,8 

5,7 
1,5 

Struktura v % 
2000 2001 

14.1 
22,8 
52.2 
5,0 
1,0 
0,3 

95.3 

3,7 
1.0 

11.9 
21,3 
54,6 

6,1 
0,4 
0,2 

94,5 

4,1 
1.4 

100,0 100,0 100,0 

2002 

10.3 
17.1 
52,5 

5,4 
0,0 
2,2 

87,5 

12.4 
0,1 

100,0 

Verižni indeksi rasti 
1999 2000 2001 

90,7 
95,1 

105,8 
100,5 
107,8 
69,9 
99,9 

98,9 
92,5 

99,7 

101,8 
95,9 

108,5 
40,8 

151,4 
59,4 
96,3 

61,0 
58,8 

85,0 
94,2 

105,3 
122,5 
44.8 

85,60 
99.9 

112,2 
147.0 

93,7 100,8 

2002 

94,9 
87,7 

104.8 
97,2 

0.0 
1.082,7 

101.0 

325.9 
9,8 

109.1 

Stavilo zaposlenih 
£jf '■ '4': .:-y --đ 

Število zaposlenih po stanju 31.12. 
- stopnje rasti v % 
Povprečno število zaposlenih po stanju na koncu 
meseca , 
- stopnje rasti v % 
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur 
- stopnje rasti v % 

1999 

8.973 
-1,2 

9.037 

-1.2 
8.884 
-1,0 

2000 

9.026 
+0,6 
9.015 

-0,2 
8.867 
-0,2 

2001 

9.023 

9.050 

+0,4 
8.926 
+0,6 

2002 

8.794* 
-2,5 

8.939 

-1,2 
8.765 
-1.8 

'število zaposlenih na dan 1.1. 2003 je bilo 8.574 
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POTNIŠKI PROMET 

1999' 2000' 2001 2002 

-Stroški poslovne d^avnosti • Prihodki poslovne dejavnosti 

30.000 

24.000 

TOVORNI PROMET 

1999* 2000* 2001 2002 

-Stroški poslovne dejavnosti - Prihodki poslovne dejavnosti 

LZi Potek poslovne preobrazbe 

18.000 

16.000 

INFRASTRUKTURA 

1999 2000 2001 2002 

"StroSKI poslovne dejavnosti M Prihodki poslovne dejavnosti —A—Proračunska sredstva 
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200vZalW)nodaia: Decembra 2002 je bila sprejeta in januarja 
n rt je 2aiela veljati novela Zakona o železniškem prometu (v 
bi| s 

Jevanju ZZe'P " C; Uradni list RS št. 110/02), marca 2003 je 
ja 

pre'et in je začel veljati Zakon o preoblikovanju in privatizaciji 
ega podjetja Slovenske železnice, d. d., (Uradni list RS št. 26/ 

•v nadaljevanju: ZPPJPSŽ). 

Organizacijske implikacije so v tem, da: 

ZPPJPSŽ predvideva novo organiziranost koncema, in sicer 
Preoblikovanje Slovenskih železnic, d. d., v holding s tremi 
0dvisnimi družbami za tovorni promet, potniški promet ter 
vzdrževanje in modernizacijo javne železniške infrastrukture 
er vodenje prometa (ter preostalimi že obstoječimi in 

morebitnimi novimi odvisnimi družbami), 

^ZelP - C pa med drugim predvideva pretvorbo Direkcije za 
železniški pomet v Javno agencijo za železniški promet 
Republike Slovenije ter novo razporeditev pristojnosti in 
odgovornosti med upravljavcem (Agencijo) in pooblaščenim 
uPravljavcem JŽI (SŽ). 

Pinanči ne implikacije pa so v tem, da: 

- ZPPJPSŽ zagotavlja dokapitalizacijo SŽ s konverzijo dolgov 
do proračuna iz naslova neplačanih davkov in prispevkov 
(4,34 mrd. SIT) in dolgov do proračuna na podlagi prihodkov 
iz upravljanja z JŽI (0,88 mrd. SIT), ki je bila že izvedena 
junija 2003, 

Vlada je junija 2003 sprejela Strokovna izhodišča z ukrepi za 
poslovno in s tem povezano kadrovsko sanacijo in izhodišča za 
oblikovanje koncernskega sistema slovenskih železniških družb. 
Zaradi neposredne ali posredne povezanosti z materijo, ki jo 
obravnava predlog Zakona, reproduciramo spisek ukrepov v 
celoti: 

Vladni ukrepi: II. Ukrepi - Na podlagi izhodišč, navedenih v 
prejšnjem poglavju, in strokovnih izhodišč strokovne projektne 
skupine, katerih osnovni poudarki so prikazani v poglavju III s 
prilogama 1 in 2, je v spodnji preglednici izdelan pregled najnujnejših 
ukrepov za poslovno in s tem povezano kadrovsko sanacijo 
javnega podjetja Slovenske železnice, strukturiran po skupinah, 
kjer se pričakujejo kratkoročni in dolgoročni učinki z oceno, ali je 
potrebno za njihovo izvedbo poseči na področje zakonodaje, 
opisom pričakovanih ciljev in okvirnim časovnim načrtom izvedbe, 
in sicer; 

Ti 
Z«p. 

it 

~ rr. žip 
Vsebina u krapa 

m ■p; i 

Potreben 

zakon 

Cilj oz. predvideni učinki Okvirni 

časovni 

načrt 

Ž.1 Prometna politika 
BEfš- ;id§£ '" 

2.1.1 Vlada Republike Slovenije podpira in bo v okviru zakonskih 

možnosti (državne pomoči, regionalni razvoj) sofinancirala 

projekte na podrcičju javnega potniškega prometa s 

spodbujanjem kombiniranega potniškega prometa s pomočjo 

kombinirane vozovnice. 

Da Povečevanje uporabe javnega 

prevoza in s tem povečanje števila 
potnikov v notranjem železniškem 

prometu 

2004 
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2 A 2 Pri izdelavi prorretne politike je treba zagotoviti učinkovit in 

okolju prijazen tnijnostni prometni sistem v Republiki Sloveniji, 

ki bo vzpostavljal trajnostno ravnotežje na prometnem trgu. Pri 

tem je nujno treta izdelati primerljiv model določanja cestnin, 

cestnih taks v cestnem in uporabnine v železniškem, zračnem 

in pomorskem prometu po načelu onesnaževalec plača. Te 

dajatve morajo biti medsebojno primerljive glede povzročanja 

stroikov na prometni infrastrukturi in okolju. Neplačane 

okoljske stroške v posameznem prometnem sektorju je mogoče 
delno priznati kot olajšavo v okolju prijaznejši obliki prevoza. 

Ne Povečevanje konkurenčnih 
prednosti 

2004 

2.1.3 V obdobju do liberalizacije na tem področju je kot spodbudo 

mogoče uporabljati tudi oprostitve plačila dela realne 

uporabnine oz. delno nezaračunane stroške v drugih oblikah 
prevoza. 

Ne Znižanje stroškov poslovanja Maj 2003 in 

dalje 

naslednja 

leta 

2.1.4 Vlada Republike Slovenije s svojimi ukrepi prometne in 

gospodarske politike ter prizadevanjem na mednarodnem 

področju zagotavlja možnosti za razvoj železniškega 

blagovnega proireta kot okolju prijaznejše oblike prometne 

dejavnosti, ki naj bo podlaga intermodalnega prevoza - 

prednostno z vidika Slovenije kot vstopno-izstopne postaje za 

vzhodno in jugovzhodno Evropo, kar bo omogočalo tudi 

ublažitev položaja špediterske dejavnosti v Sloveniji (projekt 

logistični center ta vzhodno in jugovzhodno Evropo). 

Da Povečanje prihodkov 2005 

2.1.5 Do dokončanja poslovne sanacije SŽ se Vlada Republike 

Slovenije delno odpoveduje realni uporabnini in s tem omogoča 

hitrejši razvoj SŽ. 

Ne Zmanjšanje stroškov • Dokonča 

leta 2005 

2.2 Poslovno področje 

2.2.1 

i 

Sprememba organiziranosti na makro ravni: 

• Vlada Republike Slovenije na podlagi zakona 

ustanovi Holding SŽ, krovno podjetje koncema 

Slovenske železnice; 

• Holding SŽ s soglasjem Vlade RS do 1.9. 2003 

ustanovi nove odvisne družbe: Tovorni promet 

Potniški promet, Vzdrževanje infrastrukture in 

vodenje prometa. 

Zakon 

že sprejet 

(ZPPJPSŽ) 

Pogoj za ustanovitev hčerinskih 

družb ter s tem racionalnost in 

preglednost poslovanja dejavnosti 
i 

gospodarskih javnih služb in tržnih 

dejavnosti 

Junij 2003 

September 

2003 

2.2.2 Poslovna preobrazba: 

nova vizija, poslanstvo, poslovna filozofija in 

Ne Preobrazba v tržno naravnano 

podjetje, usposobitev na prihod 

2003-2005 
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vrednote poslovanja (podjetje kot logist - "market 

driven company*. motivacijski koncept "Gung Ho'- 

skupaj delati in skupaj dosegati dobre rezultate in 

razvoj), 

- nova ureditev upravljanja podjetja fcorporate 

govemance"): jasna razmejitev pristojnosti in 

odgovornosti med ustanoviteljem in organi podjetja 

(uprava, nadzorni svet), 

- prenova delovnih procesov in postavitev nove 

mikroorganizacijske strukture, 

- racionalizacija stroškov poslovanja, 

- kadrovska prenova, 

- prenova tržnega spleta in razvoj novih proizvodov 
ter internacionalizacija poslovanja, 

- tehnološka posodobitev, informatizacija poslovnih 

procesov, 

- poslovna preobrazba povezanih podjetij (odvisnih 

družb), 

- drugi poslovni ukrepi. 

; 

konkurence ob liberalizaciji 

železniškega prometnega trga, 

usposobitev za prodor na tuje trge, 

racionalizacija stroškov vzdrževanja 

JŽI in vodenja prometa, 

usmerjenost k željam in potrebam 

uporabnikov železniških storitev 

2.2.3 Vlada Republike Slovenije podpira in bo v okviru zakonskih 

možnosti (državne pomoči, spodbude) sofinancirala projekte na 
področju racionalne organiziranosti in učinkovitega 

zaposlovanja ter posodabljanja informacijskega sistema za 

področje upravljanja železniške infrastrukture in drugega 

nepremičninskega premoženja, 

Ne Znižanje stroškov poslovanja Stalno 

23 Finančno in kapitalsko področ i« 

2.3.1 Uprava Slovenskih železnic oz. poslovodstvo Holdinga S Ž 

izvede prevrednotenje nepremičnin (zemljišč). 
Ne Povečanje kapitala (na postavki 

posebni prevrednotevalni popravek 

kapitala) za pribl. 2-3 mrd. SIT 

Junij 2003 

2.3.2 Dokapitalizacija SŽ s konverzijo terjatev iz naslova neplačanih 

prispevkov iz plač (4,34 mrd. SIT) in neplačanih prihodkov iz 

upravljanja z JŽI (0,88 mrd. SIT) 

Zakon že 

sprejet 

(ZPPJPSŽ) 

Povečanje kapitala, pokritje izgub iz 

preteklih let. izboljšana likvidnost 

(manjši izdatki SŽ) 

Maj 2003 

2.3.3 Dokapitalizacija Holdinga SŽ z denarnim vložkom 5 mrd. SIT Zakon že 

sprejet 

(ZIPRSO304) 

Povečanje osnovnega kapitala; 
denarni vložek bo vir za odplačilo 

zapadlih glavnic poroštvenih 

posojil, delno pa tudi za predčasno 

odplačilo še nezapadlih posojil in 

)ecember 

003 
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financiranje stroškov tehnoloških 
presežkov 

2.3.4 Plačilo minimalne uporabnine (50 mio. SIT) v letu 2003 Ne Znižanje stroškov in izdatkov SŽ 

(prihranek pribl. 1,5 mrd. SIT pri 

tovornem prometu), izboljšanje 

likvidnosti, povečanje neto 

denarnega toka zaradi zagotovitve 

prostih denarnih sredstev za 

investicijsko vzdrževanje vlečnih in 

vlečenih vozil ter za nujne 

investicije 

Junij 2003 

2.3.5 Prevzem do 5 mrd. SIT obveznosti SŽ iz naslova poroštvenih 

posojil (posojila za vlake Fiat - Pendolino) v javni dolg in 

konverzija terjatev države iz tega naslova v kapital SŽ (debt- 

equity swap)" 

Da Povečanje osnovnega kapitala, 

znižanje zadolženosti, znižanje 
stroškov obresti, izboljšana 

likvidnost 

December 

2003 

2.3.6 Restrukturiranje finančnih obveznosti SŽ - najem posojila s 

poroštvom RS v višini največ 35 mrd. SIT za refinanciranje 

obstoječih finančnih obveznosti SŽ* 

Da Znižanje stroškov obresti (najmanj 

1 mrd. SIT/leto), izboljšana 

likvidnost med moratorijem 

odplačila glavnice novega posojila 

2003 

2.3.7 Dokapitalizacija (z vplačilom denarnih vložkov) jedrne odvisne 

družbe Tovorni promet, d. o o„ po izvedenem preoblikovanju 

oz. v okviru poslovne sanacije SŽ, tako da ostane v lasti 

Holdinga SŽ 51 % te jedrne odvisne družbe. Dokapitalizacijo 

izvedejo zainteresirani zasebni vlagatelji (pravne osebe). 

Ne Povečanje osnovnega kapitala 

odvisne družbe Tovorni promet; 

zagotovitev lastnih virov 

financiranja za strateško investicijo 

- nakup novih večsistemskih 

električnih lokomotiv za tovorni 

promet 

Po opravljeni 

poslovni 

sanaciji 

2.4 Investici 
i. '' ■ " ' ' ' ' . ' y-, ' ' 

sko področje 

2.4.1 Na podlagi realno zaznanih potreb po posodabljanju javne 

železniške infrastrukture v Republiki Sloveniji se izdela 

Resolucija o NPRSZI. Ta program mora biti realno ovrednoten, 

določeni pa morajo biti tudi viri njegovega financiranja 

programa. 

Da Povečanje blagovnih tokov in 

zmanjšanje stroškov 

December 

2003 

2.4.2 Za učinkovito izvajanje železniških storitev blagovnega prometa 

je treba zagotoviti posodobitev prometne suprastrukture- 

mobilnih sredstev SŽ, prednostno vlečnih sredstev 

(večsistemskih električnih lokomotiv). 

Ne Znižanje stroškov poslovanja, 

povečanje konkurenčnosti in 

možnost prodora na tuje trge 

2004 

2.5 Kadrovsko področja 
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2.5.1 Vlada Republike Slovenije zagotavlja Holdingu Slovenske 

železnice ustrezen del potrebnih sredstev za kadrovsko 

prestrukturiranje, reševanje presežnih delavcev, 

prekvalifikacije, dokvalifikacije, kar izhaja iz analize kadrovske 

usposobljenosti v okviru analize kolektivne pogodbe - na 

podlagi programa kadrovskega prestrukturiranja, ki ga 

pripravlja uprava Slovenskih železnic. 

Da Znižanje stroškov poslovanja 2004 

2.5.2 Uprava javnega podjetja Slovenske železnice, d. d., pripravi 

program kadrovskega prestrukturiranja, v katerem se upošteva 

reševanje presežnih delavcev s: prekvalifikacijami, 
dokvalifikacijami in drugimi humanimi in priznanimi načini 

prestrukturiranja zaposlenih. V njem predvidi lastne in druge 

finančne vire za izvedbo, izdela časovni načrt programa ter ga 

pošlje Vladi Republike Slovenije v obravnavo in potrditev. 
Potrjeni program je podlaga za sprejem zakona pod točko 2.5.1 

Ne Dolgoročno znižanje stroškov 
poslovanja in povečanje 

konkurenčnosti družb v holdingu na 

trgu, ki se liberalizira 

Program— 

junij 2003, 

dalje 
naslednja 

leta 

2.5.3 Vlada Republike Slovenije si bo prizadevala za podpis takšnih 

sprememb kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega 

prometa, ki bodo omogočale pregledno oblikovanje plač, jasno 

določile osnovno plačo In dodatke, povezane z delovnimi 

razmerami, ki nastopajo izjemoma. 

Ne Znižanje stroškov poslovanja Junij 2003 

* Pogoj za Izvedbo ukrepov pod zaporednimi številkami 2.3.5,2.3.6 in 2.5.1 sta sprejetje posebnega sanacijskega zakona in potrjena 

shema za dodelitev državne pomoči v skladu s predpisi. 

đ 
ateškl načrt NOVA SMER: Nova Uprava Slovenskih železnic, 

2nn' 'e Prevzela posle 1. septembra 2002), je že decembra 
iur ponucl''a deležnikom Strateški načrt 2003-2010 ter ga nato '''a 2003 prilagodila spremenjenim organizacijskim in finančnim 

Kvirom. S tem načrtom, ki ga je potrdil nadzorni svet, je predvidela: 

ambiciozne stopnje rasti obsega (predvsem na področju 
tovornega prometa) in kvalitete poslovanja, razumno 
kontinuiteto zaposlenosti, povezano s programom 
kadrovskega prestrukturiranja in zmanjšanja relativnih 
stroškov dela; 
odpravo operativne izgube že v letu 2003 ter zmeren donos 
na kapital proti koncu v Strateškem načrtu obravnavanega 
fazdobja; 

paket strateških projektov, s katerimi bi realizirala načrtovano 
poslovno preobrazbo; ter 
program finančne reorganizacije, ki bi zagotovila znosno 
izhodiščno kapitalsko ustreznost ter bi SZ razbremenila 
prezadolženosti. 

Strateški načrt 2003/2010 - spremenjena in dopolnjena verzija - 
Ljubljana - julij 2003 sestavlja prilogo 1 k temu predlogu (PDF 
format). 

Avgusta je bil registriran Holding Slovenske železnice, d. o. o., v 
katerega se je preoblikovalo dotedanje javno podjetje Slovenske 
železnice, d. d. 
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1.3. Razlogi za sprejem zakona 

V točki 4 citirana ukrepa pod številkama 2.3.5 in 2.3.6, ki 

zaokrožata program finančne reorganizacije Slovenskih železnic. 
zahtevata zakonsko ureditev: 

2.3.5 Prevzem do 5 mrd. SIT obveznosti SŽ iz 

naslova poroštvenih posojil (posojila za vlake 

Fiat - Pendolino) v javni dolg in konverzija 

terjatev države iz tega naslova v kapital SŽ 

(debt-equity s\vap)* 

Da Povečanje osnovnega kapitala, 

znižanje zadolženosti, 

znižanje stroškov obresti, 

izboljšana likvidnost 

December 

2003 

2.3.6 Restrukturiranje finančnih obveznosti SŽ- 

najem posojila s poroštvom RS v višini največ 
35 mrd. SIT za refinanciranje obstoječih 

finančnih obveznosti SŽ* 

Da Znižanje stroškov obresti 

(najmanj l mrd. SIT/lcto), 
izboljšana likvidnost med 

moratorijem odplačila glavnice 
novega posojila 

2003 

Kot je razvidno iz historičnega dela sintetičnih izkazov uspeha, 
denarnih tokov in bilance stanja, prikazanih v nadaljevanju, so se 
SŽ znašle v položaju, ko lastni kapital konec leta 2003 predstavlja 
le slabe 4 % od vsote lastnega in dolžniškega kapitala (kar kaže 
na kritično prezadolženost) in ko znašajo letne obresti že 5,8 mrd 
SIT, kar je breme, ki ga SŽ preprosto ne zmorejo več. S spremembo 
dolgoročnih virov v korist lastnega kapitala in s prestrukturiranjem 
kreditov tako zaradi znižanja cene denarja kot tudi podaljšanja 
njihove ročnosti naj bi se zaokrožila finančna reorganizacija 
koncema in Slovenskim železnicam že v letu 2003 omogočil 
pozitivni operativni, v letu 2004 pa prvič po dolgih letih tudi pozitivni 
končni rezultat. Delež lastnega kapitala se bo v obravnavanem 
razdobju gibal okoli 30 %, delež obresti v poslovnih prihodkih pa 
se bo najprej znižal od lanskih 9 % na 3 % v letu 2004 in nato 
postopoma rasel zaradi postopnega povečevanja kreditov. 

Poleg finančne reorganizacije so glavni vzvodi preobrata na bolje: 
dinamična rast obsega storitev in vrednosti prodaje, živahnejša 
naložbena dejavnost (predvsem v letih od 2005 naprej) ter 
racionalizacija delovnih procesov in s tem povezano kadrovsko 

prestrukturiranje ter posledično obvladovanje stroškov dela v 

razumnih okvirih. 

V nadaljnjem so podani: 

iz strateškega načrta izveden sintetična prodajna in finančna 
projekcija SŽ 
2003-2010 z glavnimi elementi izkaza uspeha, denarnih tokov 

in bilance stanja (skladno s projekcijo bilance stanja, je kon0c 

leta 2003 predvidenih skupno 45.3 mrd. SIT kreditov, od tega 

28,3 mrd. SIT dolgoročnih in 17,0 mrd. SIT kratkoročnih), 

ter spisek dolgoročnih in kratkoročnih kreditov per 31. 
2003 v višini 35 mrd. SIT, ki bodo predmet refinanciranja °z_ 
prestrukturiranja na podlagi državnega poroštva v višini 35 
mrd. SIT, od tega 
o dolgoročni krediti 24.548.500.000,00 Sij 
o kratkoročni krediti 10.451.500.000.0Q-S1^ 
o skupaj 35.000.000.000,00 SH 
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kad k° V0l'a za ,oćki 2.5.1 in 2.5.2, ki se nanašata na sofinanciranje r°vskega prestrukturiranja: 

2.5.1 

 %   | 

Vlada Republike Slovenije zagotavlja Holdingu 

Slovenske železnice ustrezen del potrebnih sredstev 

za kadrovsko prestrukturiranje, reševanje presežnih 

delavcev, prekvalifikacije, dokvalifikacije, kar 
izhaja iz analize kadrovske usposobljenosti v okviru 

analize kolektivne pogodbe - na podlagi programa 
kadrovskega prestrukturiranja, ki ga pripravlja 

uprava Slovenskih železnic. 

Da Znižanje stroškov 

poslovanja 

2004 

2.5.2 Upravajavnega podjetja Slovenske železnice, d. d., 

pripravi program kadrovskega prestrukturiranja, v 

katerem se upošteva reševanje presežnih delavcev 

s: prekvalifikacijami, dokvalifikacijami in drugimi 

humanimi in priznanimi načini prestrukturiranja 
zaposlenih.V njem predvidi lastne in druge 

finančne vire za izvedbo, izdela časovni načrt 

programa ter ga pošlje Vladi Republike Slovenije v 

obravnavo in potrditev. Potrjeni program je podlaga 

za sprejem zakona pod točko 2.5.1. 

Ne Dolgoročno znižanje 

stroškov poslovanja in 

povečanje 

konkurenčnosti družb v 

holdingu na trgu, ki se 

liberalizira. 

Program — 

junij 2003, 

dalje 

naslednja 

leta 

Pr°9ram kadrovskega prestrukturiranja (priloga 2) predvideva stroškov ter približno polovično udeležbo države v stroških v 
n9slednjo dinamiko zmanjševanja zaposlenosti in s tem povezanih letih 2005, nato pa nosijo SŽ vse stroške same. 

Leto Ciljno šL 
zaposlenih 

31. 12. 

Zmanjšanje 
od tega: 

SKUPAJ preseiki 

Potrebna 
fin. sredstva 

mio SIT 
Stalne cene iunij 2003 

Zagotavljanje 
finančnih 
sredstev 

1. 1. 2003 8.575 - - - 

-*2004 7.800 775 575 
1.711 - zakon o posl. sanaciji 

1.711 — Holding SŽ 

2005 7.600 200 100 
289 — zakon o posl. sanaciji 

305 — Holding SŽ 

2006 7.300 300 180 1.690 — Holding SŽ 
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2007 7.250 50 ' 20 181 — Holding SŽ 

2008 7.150 100 50 470 — Holding SŽ 

2009 7.100 50 30 280 - Holding SŽ 

■i'Tjjpr   

2010 7.000 100 40 375 — Holding SŽ 

2003-2005 

2003-2010 
1.245 7.012 

— 2.000 državna pomoč 

- 5.012 Holding SŽ 

Predlog državnega proračuna za leti 2004 in 2005 konkretizira 
prispevek države za kadrovsko sanacijo v letu 2004 1.211 mio. 
SIT in v letu 2005 789 mio. SIT, skupaj 2.000 mio. SIT, s tem da je 
bila zgornja projekcija izdelana še pred tem. 

2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE 
PREDLOGA ZAKONA 

Cilj tega zakona Je torej urediti naslednje: 

- prevzem obveznosti Holdinga Slovenske 
železnice, d. o. o., v višini 5,0 mrd. SIT v javni 
dolg In konverzija terjatev v lastniški kapital; 

državno poroštvo v višini 35 mrd. SIT za posojila 
v zvezi z refinanciranjem In/ali 
prestrukturiranjem pretežnega dela dolgoročnih 
In kratkoročnih kreditov SŽ; 

- sredstva za pokritje dela stroškov kadrovskega 
prestrukturiranja koncema SŽ v letih 2004-2005 
v višini 2,0 mrd. SIT. 

S temi rešitvami, kot tudi tistimi iz točke 3, bo omogočeno 
financiranje poslovne preobrazbe Slovenskih železnic, začrtane 
v Strateškem načrtu NOVA SMER. 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA 
ZAKONA NA DRŽAVNI PRORAČUN IN DRUGA 
JAVNA FINANČNA SREDSTVA Zagotovljenost 
sredstev za razdobje 2003-04 

Prevzem obveznosti Holdinga Slovenske železnice, d. o. o., v 
višini do 5,0 mrd. SIT v javni dolg in konverzija terjatev v lastniški 
kapital pomeni obremenitev državnega proračuna v tej višini 
postopoma do leta 2011. Država poveča nominalno vrednost 
svojega poslovnega deleža v Holdingu SŽ. 

Državno poroštvo v višini 35 mrd. SIT za posojila v zvezi z 
refinanciranjem in/ali prestrukturiranjem kreditov SŽ bo obremenilo 
proračun le v primeru, da (in v tistem obsegu kot) novih oz. 
prestrukturiranih obstoječih kreditov Holding Slovenske železnice 
oz. njegove odvisne družbe, na katere bodo posamezni krediti 
alocirani, iz katerih koli razlogov ne bi mogli odplačati in bi 
kreditodajalci vnovčili državno poroštvo. 

Sredstva za pokritje dela stroškov kadrovskega prestrukturiran 
koncema SŽ v letih 2004-2005 v višini 2,0 mrd. SIT bodo bremenl 

proračun takole: 

- 2004 1.211.000.000 SIT, 
- 2005 789.000.000 SIT. 

Sredstva, ki jih bo za poslovno sanacijo prispevala država, so 
proračunu za leti 2004 in 2005 zagotovljena. 

4. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH 
SISTEMIH IN PRILAGOJENOSTI PREDLAGANE 
UREDITVE PRAVU EVROPSKE UNIJE 

Direktiva EU 91/440 in njena dopolnitev, Direktiva EU 12/2001 J 
členu 9 poglavja IV., Izrecno zahtevata od držav članic zagotovit®^ 
zdrave finančne strukture železnice s ciljem, da se zadolženo® 
železnic zmanjša do mere, ki bo omogočala poslovanje na zdra 
finančni osnovi. Pomoč, ki jo dodelijo države članice za izb" 
dolgov, mora biti odobrena skladno s členi 73, 87 in 88 pogodb6 

Finančna sanacija implicitno vsebuje tudi kadrovsko sanacij0' 
bodisi v obliki sofinanciranja programov za odpravo viško 
zaposlenih bodisi v obliki neposrednega prevzema odveč" 
delovne sile in z njo povezanih finančnih obveznosti v posebn 
družbo v breme države. Stari dolgovi železnice so posledic 
neurejenih odnosov med državo in železnico ter nejasnih razmeji 
in obveznosti na področju izvajanja gospodarskih javnih sluz. 
Dejstvo je, da brez finančne sanacije nobeno železniško podjetj 
ne more uspešno delovati v novih konkurenčnih pogoj' 
poslovanja, ki bodo nastali z implementacijo evropskih direktiv 
Primeri, ki so navedeni v nadaljevanju, dokazujejo, da se teg 
dobro zavedajo vse razvite države EU. 

a) Francija 

Francoske železnice, SNCF, so bile pred reformo v letu 1997 
robu finančnega zloma. V letu 1995 so imele izgubo v višini 1 
mrd. FF, dolgovi iz preteklosti pa so znašali 200 mrd FF. Država i® 
prek posebne družbe RFF postala lastnica železni^ 
infrastrukture, prevzela odgovornost za njeno financiranje ' 
pokrila dolg Francoskih železnic v višini 134 mrd. FRF. Drug 
pomembni ukrep v sanaciji Francoskih železnic je bil Pr®n° 
odgovornosti za regionalni promet na regije, ki v ta namen dobivaj 
sredstva od države ter sofinancirajo železnico v regiji. Re9|Ja 

Rhdne-Alpes, na primer, je dobila od države v letu 2002 242 mio 
EUR, od tega 33 mio. EUR za obnovo voznega parka regionalneg 
transporta (TER). Trenutno je na SNCF (družba mati) 181-0" 
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Med|S *ac'rovski preobrazbi posvečajo veliko pozornost. 
pred;^

a 1997 in 2001 se je zamenjalo okrog 25 % zaposlenih, 
Ur f6m z mladimi kadri- K temu ie prispeval tudi prehod na 35- 
^est sl<0 zaposlitev, ki je zahteval 6,500 novih delovnih 

b) Nemčija 

težk^6 *e'ezn'ce " DB so b"e Precl re'ormo v letu 1994 v zelo 
19» f'nančnem položaju. Brez reforme bi bilo treba v obdobju 
žele 23 železnico zagotoviti 368 mrd. DEM. Z reformo 
rnr(j

2"'ce se je ta vsota znižala na 244 mrd. DEM, kar je za 53 
n ' mani. kot je bilo predvideno. Pretežni del obremenitve 
že|e 

6®a državnega proračuna je odpadel na odpis dolgov 
Pron S' urecl'tev s,atusa državnih uslužbencev na železnici in 
*an m°V PrezaP°slovanja. Od reforme v letu 1994 se je število 
Pom°Slenih zmaniša,° s 301.936 na 250.700 v letu 2002. 
ie k |Srn^en Prispevek k razbremenitvi bilance Nemških železnic 
(U' nareien 2 regionalizacijo potniškega prometa, saj so regije 
200n Prevzele odgovornost za regionalni potniški promet (leta 
y 13 mrd- DEM) in sofinanciranje tega prometa v regiji, 
ukr st (izražena v EBITDA) Nemških železnic se je po teh 

izboljšala v povprečju za 1 mrd. DEM letno in leta 2000 
re, 

e9'a celo 1,64. mrd DEM prihranka. Odločilno so k uspehu 
p rme Prispevale tudi investicije v železnico, ki so enormno 
10?aS'6 leta do leta 2000 sta bili v železnico investirani mrd. DEM. Za tak obseg investicij bi železnica sama 

rebovala 24 let (1970-1993). 
c) Finska 

u'orma in finančna sanacija Finskih železnic - VR poteka že od 
J^.Tega leta so imele Finske železnice 1 mrd. FIM (finske 

Prih '29u'36, kari® b''a v primerjavi z njihovim takratnim celotnim odkom v višini 2,7 mrd. FIM ogromna številka. Po več fazah 
j 8s'rukturiranja in finančne sanacije (v letu 1990 državno podjetje 
l^ k0 ločenima infrastrukturo in transportom, v letu 
j i holding VR-Group v 100-odstotni lasti države) so Finske 

sznice leta 1996 že ustvarile 370 mio. FIM dobička pri 6,3 mrd. 
otnega prihodka. K temu je pripomoglo tudi zmanjšanje 

^Poslanih s 24.000 leta 1987 na okoli 17.000 delavcev leta 2002. 
ava je železnici pomagala tudi z relativno nizko uporabnino 
Železniško infrastrukturo. 

5- DRUGE posledice sprejema zakona 
Ra2en obravnavanih, zakon nima drugih posledic. 

"• BESEDILO ČLENOV 

1. člen 
(Namen zakona) 

Ta zakon določa nekatere pogoje za finančno In 
kadrovsko sanacijo poslovnega sistema slovenskih 
železniških družb oziroma Holdinga Slovenske železnice, 
d- o. o., (v nadaljnjem besedilu: Holding SŽ), ki je v njem 
obvladujoča družba, In sicer: 

~ višino In pogoje poroštva, ki ga daje Republika 
Slovenija za restrukturiranje obveznosti Holdinga 
SŽ; 

prevzem nekaterih dolgov Holdinga SŽ In s tem 
povezano dokapitallzacljo; 

- dokapitallzacljo Holdinga SŽ z denarnim vložkom 
5.000.000.000 SIT (pet milijard tolarjev); 

- višino sredstev, ki jih v okviru poslovne sanacije 
Republika Slovenija zagotavlja za kadrovsko 
sanacijo Holdinga SŽ In odvisnih družb. 

(2) Restrukturiranje obveznosti iz naslova kreditov po tem 
zakonu pomeni najemanje novih kreditov pri Istih ali 
drugih upnikih (refinanciranje) ali spremembo pogojev 
obstoječih kreditov (restrukturiranje). 

2. člen 
(Višina poroštva in krediti, ki so predmet 

restrukturiranja) 

Republika Slovenija daje poroštva za najem kreditov za 
restrukturiranje obveznosti iz naslova kreditov, ki so 
navedeni v Prilogi I tega zakona, do skupne višine glavnic 
35.000.000.000 SIT (petintrideset milijard tolarjev) oziroma v 
protivrednosti EUR po srednjem tečaju Banke Slovenije na 
dan najema posameznega kredita. 

3. Člen 
(Splošni pogoji restrukturiranja obveznosti iz naslova 

kreditov) 

Posli restrukturiranja obveznosti Iz naslova kreditov po 
prejšnjem členu morajo biti izvedeni tako, da so novi pogoji 
kreditov ugodnejši od pogojev kreditov, ki se restrukturlrajo. 

4. člen 
(Pogoji poroštva) 

(1) Republika Slovenija daje poroštva pod naslednjimi 
pogoji: 

- obrestna mera posameznega kredita iz 2. člena mora 
biti nižja od obrestne mere posameznega kredita, ki 
je predmet restrukturiranja obveznosti, 

- moratorij na odplačilo glavnice je najmanj 2 leti, 

- ročnost je najmanj 5 let, 

• skupni stroški (obresti In vsi drugI stroški) 
posameznega kredita Iz 2. člena ne smejo presegati 
skupnih stroškov kredita, ki se restrukturira, 

- pred sklenitvijo poroštvenih pogodb s posameznimi 
kreditodajalci sklene ministrica oziroma minister 
pristojen za finance (v nadaljnjem besedilu: minis- 
ter), s kreditojemalci pogodbe o zavarovanju 
poroštvene obveznosti. 

(2) Obseg izdajanja poroštev Republike Slovenije se 
zmanjšuje z vsakokratnim zneskom najetega kredita, za 
katerega bo dano poroštvo Republike Slovenije. 
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5. člen 
(Izpolnitev poroštvene obveze) 

Republika Slovenija Izpolni poroštveno obveznost iz 2. člena 
tega zakona, ko prejme pisni poziv banke, iz katerega je 
razvidno, da kreditojemalec navkljub pozivu banke ni 
izpolnil zapadle obveznosti iz kredita. 

6. člen 
(Regresna pravica) 

Če Republika Slovenija izpolni poroštveno obveznost v zvezi 
s krediti Iz 2. člena tega zakona, pridobi pravico, da od 
posameznega kreditojemalca zah.teva povračilo izplačanih 
zneskov in stroškov, ki so ji v zvezi s tem nastali. 

7. člen 
(Način poplačila obveznosti) 

Sredstva kreditov, najetih za restrukturiranje kreditov, se 
nakažejo neposredno na račun kreditodajalcev, katerih 
krediti se refinancirajo. O vsakem izvršenem nakazilu morajo 
kredltodajalcl obvestiti Ministrstvo za finance v roku treh 
dni od plačila. 

8. člen 
(Sklepanje poroštvenih pogodb) 

Poroštvene pogodbe v imenu in za račun Republike 
Slovenije sklene minister, pristojen za finance. 

9. člen 
(Finančne obveznosti države v zvezi z nakupom 

potniških vlakov) 

(1) Republika Slovenija bo v letu 2004 prevzela obveznosti 
Holdinga SŽ Iz naslova kredita, najetega na podlagi 
Zakona o poroštvu RS za najetje posojil za nakup 
potniških vlakov (Uradni list RS, št. 20/98). 

(2) Z dnem prevzema obveznosti Iz prvega odstavka tega 
člena pridobi Republika Slovenija v enakem znesku 
terjatev do Holdinga SŽ. 

(3) Terjatev iz drugega odstavka tega člena Republika 
Slovenija spremeni v kapitalski delež v Holdingu SŽ. 

10. člen 
(Dokapitalizacija Holdinga SŽ z denarnim vložkom) 

(1) Republika Slovenija v letu 2004 dokapitalizira Holding 
SŽ z denarnim vložkom v višini 5.000.000.000 tolarjev (5 
milijard tolarjev). Denarni vložek se zagotovi iz 
proračunskih sredstev v okviru finančnega načrta 
(računa finančnih terjatev In naložb) Ministrstva za 
promet. 

(2) Denarna sredstva Iz prvega odstavka tega člena se 
uporabijo za odplačilo zapadlih obveznosti oziroma za 
predčasno odplačilo še nezapadllh obvezriostl iz 
naslova kreditov, najetih v zvezi s premoženjem, ki je 
namenjeno opravljanju obveznih gospodarskih javnih 

služb na področju železniškega prometa in sicer: 

prevoza potnikov v notranjem železniškem prome,Ul 

- vzdrževanje javne železniške Infrastrukture te' 
vodenja železniškega prometa. 

(3) Ministrstvo, pristojno za finance podrobneje določi vrst® 
in postopek odplačila obveznosti iz drugega odstavi 
tega člena. 

11. člen 
(Sredstva za kadrovsko sanacijo Holdinga SZ in 

odvisnih družb) 

(1) Finančna sredstva za aktivno reševanje preostal® 
problematike presežnih delavcev In za pokrivanje P13 

in drugih stroškov, povezanih z delom 
usposabljanjem na podlagi programa kadrovske!)3 

prestrukturiranja za leti 2004 In 2005, zagotovi Ministrstvo 
za promet: 

- za leto 2004 v višini 1.211.000.000 tolarjev (e"a 

milijarda dvesto enajst milijonov tolarjev); 

- za leto 2005 v višini 789.000.000 tolarjev (sedemsto 
devetinosemdeset milijonov tolarjev). 

(2) Druga potrebna finančna sredstva za reallzadl0 

programa kadrovskega prestrukturiranja zagotovil0 

Holding SŽ oziroma družbe, nastale v poslovne"1 

sistemu železniških družb. 

(3) Za učinkovito reševanje problematike kadrovske!)3 

prestrukturiranja zagotovi Zavod Republike Slovenlle 

za zaposlovanje ustrezno strokovno pomoč. 

12. člen 
(Prenos obveznosti Holdinga SŽ na odvisne družbe) 

(1) Pri ustanavljanju odvisnih družb Holdinga SŽ P° 
postopku delitve se pri pripravi delitvenega načrta, ki 93 

sprejme vlada, upoštevajo tudi naslednja izhodišča: 

- na odvisne družbe se ne prenašalo obveznostilz 

prvega odstavka 10. člena tega zakona. 

- krediti Iz Priloge 1 tega zakona do dokončne izvedb® 
restrukturiranja ostanejo v premoženjski bllanC 

Holdinga SŽ, zato v delitvenem načrtu Holding S* 
vzpostavi terjatve do odvisnih družb največ v višin 
kreditov, ki so predmet restrukturiranja in izvirajo |z 

naslova premoženja, ki ga v svojo last prevzem3 

posamezna odvisna družba. Višina terjatev d® 
posamezne odvisne družbe se določi ob smisel" 
uporabi načel In pravil, določenih v šestem odstavkjj 
6. člena Zakona o preoblikovanju in privatizacij 
lavnega podjetja Slovenske železnice, d.d. (Urad'1 
list RS, št. 26/03). Po opravl|enem restrukturiranju s® 
lahko krediti ali del teh kreditov skupaj z državni"1 

poroštvi, izdanimi na podlagi tega zakona, prenesel0 

na odvisne družbe. Z dnem prenosa kredlt°v 

prenehajo terjatve Holdinga SŽ do odvisnih družb 'z 

naslova prenesenih kreditov. 
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erjatve Holdinga SŽ do odvisnih družb oziroma 
Obveznosti odvisnih družb do Holdinga SŽ Iz druge al|nee prvega odstavka tega člena se vzpostavijo pod 
enaklml pogoji, kot veljajo za kredite pred 
^strukturiranjem, po opravljenem poslu restrukturiranja 
Pa pod pogoji, ki so določeni za odplačevanje 
^strukturiranega kredita. 

Odvisne družbe sklenejo s Holdingom SŽ pogodbe o 
"ačinu In rokih odplačevanja terjatev iz naslova kreditov, 

ki so na podlagi druge alinee prvega odstavka tega člena 
v premoženjski bilanci Holdinga SŽ. 

13. člen 
(Končna določba) 

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

t 1 
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OBRAZLOŽITEV BESEDILA ČLENOV 

1. člen: Besedilo opredeljuje namen zakona. Zakon določa 
nekatere pogoje za finančno in kadrovsko sanacijo 
poslovnega sistema slovenskih železniških družb. 
Pomen izraza "poslovni sistem slovenskih železniških družb" 
določa 2. člen Zakona o preoblikovanju in privatizaciji javnega 
podjetja Slovenske železnice, d. d. (Uradni list RS št. 26/03; v 
nadaljevanju: ZPPJPSZ). Ta določa, da poslovni sistem 
sestavljajo družbe, ki jih ustanovi obvladujoča družba 
poslovnega sistema - Holding Slovenske železnice, d. o. o. (v 
nadaljevanju Holding SŽ), ter družbe, ki so bile že prej v lasti 
oziroma večinski lasti javnega podjetja Slovenske železnice, 
d. d. 
Poslovnemu sistemu oziroma Holdingu SŽ država na podlagi 
zakona zagotavlja poroštvo za najem kreditov, prevzema 
nekatere obveznosti oziroma zagotavlja sredstva za: 
- poroštvo za restrukturiranje obveznosti Holdinga SŽ; 
- prevzem nekaterih dolgov Holdinga SŽ; 
■ za kadrovsko sanacijo. 
Zakon bo zagotovil dokapitalizacijo Holdinga SŽ v vrednosti 
10 mrd SIT. 5.mrd bo zagotovljenih s prevzemom dolgov iz 
naslova nakupa potniških vlakov (9. člen predloga zakona), 
5 mrd pa z denarnim vložkom (10. člen predloga zakona). 

2. člen: Besedilo določa višino poroštva, ki ga daje država 
Holdingu SŽ za zagotovitev možnosti restrukturiranja 
obveznosti. Obveznosti so nastale v času, ko so bili pogoji na 
finančnem trgu slabši kot so danes. Z restrukturiranjem 
obveznosti se bodo te zmanjšale in s tem bo dana osnova za 
izboljšanje finančnega položaja in s tem osnovni pogoj za 
zdravo finančno vodenje, kot to zahteva Direktiva sveta 91/ 
440/EGS z dne 29. julija 1991 o razvoju železnic v skupnosti 
v 9. členu. 

3. člen: Besedilo določa pogoj, pod katerimi mora Holding SŽ 
opravljati posle refinanciranja. Restrukturirana obveznost 
mora biti ugodnejša, kot je obveznost, ki se restrukturira. 

4. člen: Prvi odstavek določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati 
kredit, za katerega bo dala poroštvo država. Drugi odstavek 
določa način zmanjševanja poroštvene kvote. 

5. člen: Besedilo določa pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da bo 
država upniku izpolnila svojo poroštveno obveznost. Upnik 
mora državo s pisnim pozivom pozvati, da izpolni poroštveno 
obveznost. Iz poziva mora biti razvidno, da Holding SŽ kljub 
pozivu upnika ni poravnal svoje obveznosti. 

6. člen: Določba daje državi pravico, da se v primeru poravnave 
obveznosti iz naslova poroštva poplačajo v breme 
posameznega kreditojemalca • Holdinga SŽ ali družbe, na 
katero bodo dolgovi preneseni skladno z delitvijo premoženja 
na podlagi 6. člena ZPPJPSZ. 

7. člen: Določba opredeljuje obveznost novega kreditodajalca, 
da sredstva, ki jih je odobril s kreditno pogodbo, nakaže upniku, 
ki je kreditiral refinancirani dolg. S tem je zagotovljen hitrejši in 
smotrnejši način poplačevanja starih kreditov, člen: Besedilo 
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daje ministru, pristojnemu za finance, pooblastilo, da v imenU 

države podpisuje poroštvene pogodbe. 

8. člen: Besedilo določa, da bo država v letu 2004 prevzeli 
dolga, ki ga je za nakup potniških vlakov, s katerimi opravil0 

gospodarsko javno službo prevoz potnikov v notranja 
železniškem prometu, najelo javno podjetje Slovens* 
železnice, d. d. Prevzeti del dolga postane terjatev države o 
Holdinga SŽ. Držav svojo terjatev spremeni v kapitalski čem 
v Holdingu SŽ. Vrednost prevzetega dolga na dan 31- ' 
2003 znašajo 4.999.372.245,53 SIT. 

9. člen: Besedilo določa namen in način porabe sredstev, ki P 
je država v proračunu za 2004 zagotovila za dokapitalizaW 
Holdinga SŽ. S temi sredstvi in s spremembo terjatve iz ' 
člena predloga zakona v kapitalski delež bo vrednost kapi,a 

Holdinga SZ povečana za 10. mrd. S tem je zagotovijo 
zdrava finančna struktura Holdinga SŽ ter eden od pogofi 
za zdravo finančno vodenje, kot to zahteva Direktiva sve 
91/440/EGS z dne 29. julija 1991 o razvoju železnic v skupn°s 

v 9. členu. 

10. člen: Besedilo določa, da država zagotovi del sredstev, ki i'Jj 
Holding SŽ potrebuje za kadrovsko sanacijo poslovni 
sistema slovenskih železniških družb. Država bo v letih 
in 2005 za kadrovsko sanacijo v omenjenem sistef 
zagotovila skupaj 2 mrd SIT. Ostala potrebna sredstva bo' 
svojega poslovanja zagotovil Holding SŽ. Kadrovska sanaOI 
bo potekala ob upoštevanju načela aktivne polH1" 
zaposlovanja. Pri tem bo moralo biti prisotno načelo da se 

prenosom pristojnosti k novemu nosilcu pristojnos 
prerazporedijo tudi delavci, ki so do trenutka prenos 
pristojnosti to delo opravljali pri prejšnjem nosilcu pristojno*; 
Odvečne delavce bo treba usposabljati za prevzem no* 
del. Nekaterim, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev, bo 
dokupiti manjkajočo delovno dobo. Skratka: treba bo zagoto^ ' 
da zaradi kadrovske sanacije poslovnega sistema slovensW 
železniških družb nihče ne bo ostal brez dela. Uresničevati 
tega načela bo pomagal udejanjati tudi Zavod repubM 
Slovenije za zaposlovanje. 

11. člen: Besedilo določa prenos obveznosti in poroštev 
odvisne družbe in s tem natančneje kot 6. člen ZPPJ?s 

določa, da se refinancirani krediti skupaj s poroštvo 
prenesejo na odvisne družbe, ki jih Holding SŽ ustano 
skladno z omenjenim členom. Če prenosa ni mogoče opraV 

(npr.: ne strinjanje upnika), ima Holding SŽ vzpostavlja . 
terjatev do odvisne družbe tako, da ta poravnava obveznos 
iz naslova neprenesenoga kredita. 

12. člen: Besedilo določa začetek veljavnosti zakona. Dolo^_ 
da zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradne 
listu RS, kar je povezano po eni strani z nujnostjo veljavnos 
zakona in po drugi strani s tem, da je treba postopa 
refinanciranja zaradi doseganja njegove maksima'n 

gospodarnosti začeti in opraviti čim prej. 
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III. PRILOGI 

Priloga 1 

Strateški načrt 

Holdinga Slovenske železnice d.o.o. 2003-2010 
 (spremenjena in dopolnjena verzija - julij 2003) 
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Priloga 2 

Program kadrovskega prestrukturiranja 

Slovenskih železnic 
(maj 2003)    

1. ANALIZA KADROVSKE STRUKTURE 

1.1. Realizacija sanacijskega načrta 1993 - 1996 

Kadrovsko dimenzioniranje in prestrukturiranje Slovenskih 
železnic je zavzemalo pomembno mesto že v Sanacijskem načrtu 
za javno podjetje Slovenske železnice, ki se je izvajal v obdobju 
od leta 1993 do leta 1996. V izhodišču tega načrta je bilo dejansko 
število zaposlenih, ki je koncem leta 1992 znašalo 12.554 delavcev, 
s komparativnimi metodami primerljive produktivnosti med 
slovenskimi in izbranimi evropskimi železnicami pa je bilo že takrat 
ugotovljeno, da bi za dani obseg transportnega dela in upoštevanju 
ekonomskih kriterijev zadoščalo 7.658 delavcev, kar bi pomenilo 
zmanjšanje števila zaposlenih za 39%. Ker so pri dokončni 
opredelitvi ocene potrebnega števila zaposlenih prevladali 
tehnološki kriteriji je bila sprejeta odločitev, da bo ob koncu 
sanacijskega obdobja v letu 1996 znašalo število zaposlenih 9.053 
delavcev. 

Dejansko je ob formalnem zaključku sanacijskega načrta leta 
1996 bilo v sistemu zaposlenih 9.610 delavcev kar pomeni samo 
94% realizacijo sanacijskega načrta. Poglavitni razlog za 
navedeno odstopanje je bil v realiziranih novih zaposlitvah ti. 
izvršilnih železniških delavcev (zlasti premikačev), ki jih ni bilo 
možno nadomestiti iz obstoječih kadrovskih resursov predvsem 
zaradi posebnih zdravstvenih zahtev tega delovnega mesta. 

1.2. Kadrovska gibanja do leta 2001 

Zmanjševanje števila zaposlenih se je na Slovenskih železnicah 
sicer nadaljevalo tudi po formalnem zaključku sanacijskega načrta. 
Leta 1998 je bil tako z dveletno zakasnitvijo dosežen cilj iz 
sanacijskega načrta (9.088 zaposlenih), konec leta 1999 pa je 
znašalo število zaposlenih 8.973 delavcev. S tem letom je bil več 
ali manj kontinuiran proces zmanjševanja zaposlenih, ki je trajal 

od leta 1992 dalje zaključen, z novimi zaposlitvami večjega 
strojevodij, premikačev, sprevodnikov in vozovnih preg'0^' 
se je število zaposlenih povzpelo konec leta 2000 na 9.026^ 
2001 na 9. 023 delavcev. Neugodnim kadrovskim gibanjem $° ^ 
v tem obdobju pridružile še spremembe v plačnem sistem" . 
spremembi kolektivne pogodbe v letu 2000 (sprememba v v' 
in uvedba novih dodatkov) ter prehod na višino izhodiščne P' 
iz Splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti kB 
vplivalo na bistven porast stroškov dela v celotnih prih°a 

družbe. 

1.3. Kadrovska struktura 2002 

Z nastopom nove uprave 1. septembra 2002 se je ustavil^ 
novih zaposlitev, hkrati pa se je pospešila realizacija v av9u ^ 
sprejetega programa reševanja presežnih delavcev, ki le 

dopolnjen in razširjen 9. 12. 2002. Program je temelj"^ 
sporazumno opredeljenih presežnih delavcih, ki so us,r j 
vnaprej postavljenim kriterijem (režijski delavci, delavci na rsjj 
pomožnih opravilih, delavci transportno komercialne dejavno. 
delavci z raznimi zdravstvenimi omejitvami ali formalnim sfa^s 
invalida ter določeni delavci iz operative, kjer se za' 
spremenjene organizacije dela ali modernizacije že 
presežek) in je vključeval 283 delavcev. Vsi navedeni de1'a 

bodo po določeni dobi čakanja, v kateri pa si morajo večin0 ^ 
sami zagotavljati socialno varnost (plačilo prispevkov ^ 
zdravstveno in pokojninsko zavarovanje) izpolnjevali pogoj8 . 
upokojitev. Rezultat navedenih aktivnosti je doseženo zmanjši. 
števila zaposlenih, ki je na dan 31. 12. 2002 znašalo 8J 
delavcev, vključno s tistimi, ki jim je delovno razmerje prene*1 

31. 12. 2002 pa smo pričeli poslovno leto 2003 z 8.575 doto* 

Število zaposlenih po organizacijski strukturi na dan 
31.21. je naslednje: 

Organizacijska enota 

Službe PE tovorni promet 

Sekcija za tovorni promet Ljubljana 

Sekcija za tovorni promet Maribor 

Sekcija za tovorni promet Koper 

Sekcija za tovorni promet Celje 

Sekcija za kombinirani promet Ljubljana 

Službe PE potniški promet 

Sekcija za potniški promet Ljubljana 

2001 

133 

635 

395 
514 

380 

54 

50 
434 

2002 Indeks 
02/01 

131 98,5 

622 97,9 

388 98,2 

489 95.1 

370 97,4 

53 98,1 
50 100,0 

420 96,8 
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Sekcija za potniški promet Maribor 
Službe PE vleka in TVD 
Sekcija za vleko Ljubljana 

Sekcija za vleko Maribor 
Sekcija za vleko Divača 

Sekcija za TVD Ljubljana 
Skupaj PP transport 

Službe PE vodenje prometa 
Sekcija za vodenje prometa Ljubljana 

Sekcija za vodenje prometa Maribor 

Sekcija za vodenje prometa Postojna 
Službe PE vzdrževanje infrastrukture 

Sekcija za vzdrževanje prog Ljubljana 

Sekcija za vzdrževanje prog Maribor 
Sekcija za vzdrževanje prog Celje 

Sekcija za vzdrževanje prog Postojna 
Sekcija za vzdrževanje prog Novo mesto 

Sekcija za vzdrževanje prog Nova Gorica 

Sekcija za SVTK Ljubljana 

Sekcija za SVTK Celje 

Sekcija za SVTK Pivka 

Sekcija za EE Ljubljana 

Službe PE investicije 
Skupaj PP infrastruktura 

Uprava družbe in sekretariat 

Štabne službe 

Upravno področje za ekonomiko 

Upravno podro^e za kadre 

Upravno področje za org. .pravne in spl-zad. 

Upravno področje za medn^ad., strath razv. 

Center za nepremičnine 
Center za nabavo 
Center za informatiko 

Službe PP transport 

Službe PP infrastruktura 
Skupaj upravne službe 

Skupaj Javno podjetje 

264 262 99,2 

45 45 100,0 

723 696 96,3 
476 453 95,2 
344 325 94,5 

474 468 98,7 

4.921 4.772 97,0 

23 22 95,6 
515 507 98,4 

488 483 99,0 

347 343 98,8 
35 36 102,9 

387 _ 373 96,4 

233 231 99,1 

185 178 96,2 

268 261 97,4 

125 122 97,6 

129 127 98,4 

231 22S 97,4 

138 136 98,5 

108 110 101,8 

298 291 97,6 

18 17 94,4 

3.528 3.462 98,1 
15 13 86,7 

72 67 93,1 

129 121 93,8 

37 37 100,0 
70 73 104,3 

15 15 100,0 

22 22 100,0 
43 43 100,0 
64 63 98,4 

85 84 98,8 
22 22 100,0 

574 560 97,6 

9.023 8.794 97,5 

'uktura zaposlenih po starosti in spolu je naslednja: 

Starost 
2001 2002 

MOŠKI ŽENSKE MOŠKI ŽENSKE 
do 25 let 
26-40 let 
41-50 let 
51-55 let 
56-60 let 
nad 60 let 

2S8 
3548 
2.803 
890 
231 
27 

14 
626 
532 
91 
2 
1 

199 
3.281 
2887 
870 
293 
30 

12 
574 
512 
127 

8 
1 

Skupaj 7.757 1.266 7.560 1.234 
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Povprečna starost zaposlenih v letu 2002je znašala 41,4 let in se 
je v primerjavi z letom 2001 povečala za 0,7 let. 

Strokovna usposobljenost zaposlenih je naslednja■' 

Stopnja strokovne 2001 2002 
usposobljenosti Št delavcev % Št delavcev % 

I. 168 1,9 152 1,7 
II, 1.533 17,0 1.474 16,8 
m. loi i,i io6 u 
IV. 2.579 28,6 2.466 28,0 
V. 3.881 43,0 3.820 43,4 
VI. 460 5,1 447 5,1 
Vil. 286 3,2 314 3,6 
VIII 13 0,1 13 0,1 
IX. 2 0,0 2 0,0 

Skupaj 9.023 100 8.794 100_ 

Iz preglednice je razvidno, da se je v letu 2002 povečalo število 
kadrov s VII. stopnjo strokovne izobrazbe, vendar še vedno 
obstaja ključni problem kadrovske strukture, če jo primerjamo z 
zahtevano stopnjo izobrazbe, ki je določena v aktu o sistemizaciji. 
Na delovna mesta z zahtevano VII. stopnjo izobrazbe je tako 
razporejeno 668 delavcev (56% z neustrezno izobrazbo), na 
delovna mesta z zahtevano VI. stopnjo pa 585 delavcev (78% z 
neustrezno izobrazbo). V peti tarifni skupini znaša število 
razporejenih delavcev z neustrezno izobrazbo okvirno 10%. 

Problem neustrezne izobrazbe je še posebej aktualen, če ga 
analiziramo po skupinah delovnih mest, kjer se odstopanja kažejo 
(od šefov služb, vodij oddelkov, šefov sekcij, vodij delovnih enot 
itd.) in dosegajo v posameznih delih družbe med 60 do 100% 
razporejenih delavcev. 

Struktura režijskih in proizvodnih delavcev: 

V družbi ni izpeljana povsem enoznačna členitev kadrovske 
strukture na režijske in proizvodne delavce, razen za skupino ti. 
izvršilnih železniških delavcev, ki jih je v celotni strukturi 58,8%. V 
skupini „ostalih proizvodnih delovnih mest" je razporejeno 23,5% 
delavcev, za 17,7% zaposlenih lahko trdimo, da sodijo v skupino 
režijskih delovnih mest. Za številna režijska delovna mesta velja 
pravilo, da so bolj rezultat obstoječe tradicionalne organizacijske 
strukture družbe, ki je organizirana po sekcijah, kot pa dejanske 
potrebe za izvajanje določenih procesov. Vsaka sekcija ima tako 
po pravilu svojega „kadrovika" in pripadajoče referente, svojega 
vodjo „ekonomskih poslov" in pripadajoče referente, svoje 
obračunovalce plač, skladiščnike, itd., čeprav se število 
zaposlenih za katere se opravlja ta servis giba v razponu 1:7. Že 
navedeno razmerje kaže, da so nekatera delovna mesta 
vprašljivo obremenjena za zaposlitev s polnim delovnim časom. 

Struktura poklicnih skupin: 

Delavce, ki opravljajo delo na Slovenskih železnicah, lahko 
na končano stopnjo in vrsto formalne šolske izobrazbe grupi''3"' 
v 317 različnih poklicnih skupin, kar kaže na veliko heterogsf 
kadrovske strukture po osnovni izobrazbi. 

Največjo skupino poklicev predstavljajo delavci s končano 
poklicno šolo (92 različnih poklicev), sledijo delavci s štirih , ^ 
šolo (70 različnih poklicev), 59 poklicev imajo delavk 
univerzitetno in 34 z višješolsko izobrazbo. Med poklici nastop® 
tudi takšni, ki jih lahko kot tipične predstavnike razvrstimo v v ^ 
panoge gospodarskih dejavnosti vključno s kmetijstvom 
številne panoge negospodarskih dejavnosti vključno z zdravstvo"' 
Velika heterogenost kaže na neselektiven izbor pri kadroval, 
ko se je v ospredje postavljala stopnja, ne pa tudi vrsta zahtevi 
izobrazbe in ima zanesljivo vpliv na kompetentnost izvajalci 

Invalidi: 

Predstavljajo resen strukturni problem v obstoječi kadrov* 
strukturi družbe, ki se ni razrešil niti z ustanovitvijo Železniški 
invalidskega podjetja v letu 1993, koje od takratnih 480 invalio 
Slovenskih železnic, ŽIP prevzel 240 invalidov. Na dan 31- J 
2002 so Slovenske železnice ponovno zaposlovale 555 aH^ 
od vseh zaposlenih kategoriziranih invalidov, od tega 31° 
področju transporta, 218 v področju infrastrukture in 18 invalid" 
v upravnih službah. Pomembna je ugotovitev, da na prirast . 
invalidov ni vplivalo večje število poškodb pri delu ali pokl'c , 
bolezni, temveč je poglavitni vzrok nastanka invalidnosti „bole?6. 
Učinkovitejše razreševanje invalidske problematike bo m0 .[1 
šele z uveljavitvijo nove sistemske zakonodaje na tem podroci > 
ki se predvideva za leto 2004. 

PREGLED ŠTEVILA PROIZVODNIH IN REŽIJSKIH DELA VCEV 
(STANJE 8. 7. 2003) 

Področje /službe uprave Izvršilni 
želez. 
delavci 

Ostali 
proizv. 
delavci 

Režija SKUPAJ 

TOVORNI PROMET 1.139 543 328 2.010 
POTNIŠKI PROMET 429 181 117 727 
INFRASTRUKTURA 1.966 963 425 3.354 
VLEKA IN TVD 1.463 294 194 1.951 
NEPREMIČNINE 1 21 22 

[UPRA V A IN S L UPRA VE - 17 414 431 
SKUPAJ 4.997 1.999 1.499 8.495 
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PREGLED ŠTEVILA ZAPOSLENIH GLEDE NA RAZPOREDITEV 
DELOVNEGA ČASA 

Z.Š. Oblika razporeditve delovnega časa Število delavcev 
1. Dopoldan po 8 ur, 5 delovnih dni v tednu 3.167 
2. Delo po 8 ur. 5 del. dni v tednu + pripravljenost 319 
3. Deljen delovni čas 66 

SKUPAJ NEIZMENSKO DELO 3.552 
4. Izmena 12/24. 12/48 3.045 
5. Turnusi vlakovnega osebja 1.528 
6. Izmena 12/36 205 
7. Izmena 8,8, 12/24 in pripravljenost i 99 
8. Izmena po 8 ur, dopoldan, popoldan, ponoči 26 
9. Izmena po 8 ur. dopoldan, popoldan 40 

SKUPAJ DELA VCIZ IZMENSKIM DELOM 4.943 
SKUPAJ 8.495 

2 
1ZVEDBA KADROVSKE SANACIJE 

bhodišča 

S0>a za izvedbo kadrovske sanacije Slovenskih železnic 

" s/r°fana " Pro9ramu Poslovne preobrazbe Slovenskih železnic načrt 2003 - 2010 Nova smer s katerim se načrtuje 
Zaki°Pna usklad'tev kadrovske strukture družbe, ki naj bi po 
6Preobrazbe zagotavljala trajno možnost zaposlitve 0 delavcem. 

*** usmeritve za pričetek izvedbe kadrovske sanacije so 
20o?

Vane v Poslovnem načrtu Slovenskih železnic za leto 2003- 
f8c/ N°Va smer v P°9laviu 7- Razvoj kadrov. Na podlagi 
Pro °nallzacUe dela' prenovljenih delovnih procesih, prenovljenih 
in^s'h 9lgde na novo organiziranost podjetja, nove tehnologije 
^atlzacijo dela je načrtovano, da bo znašalo skupno število 

°slenih na dan 31. 12. 2004 7.800 delavcev oziroma 7.600 na 
n31- 12.2005. 

Projektni pristop 
g 
plovnim načrtom je določen tudi katalog ključnih ukrepov za 

®9an/e postavljenih ciljev, ki so podrejeni strateškim projektom. 
,e navedenimi strateškimi projekti je tudi projekt „Kadrovska 
^'Sanizacija in racionalizacija", V sklopu katerega se kot 
kd i UkreP načrtuje prenova sistemizacije delovnih mest ter ava in izvedba programa presežnih delavcev. 

i 3 Aktivnosti in terminski plan izvedbe - vsi roki so 
odvisni od sprejetih ustanovitvenih aktov 
holdinga 

projektni svet sprejme vhodne zahteve za projekt „Kadrovska 
reorganizacija in racionalizacija" v katerih so opredeljeni namen 
tn cilji projekta, osnovne usmeritve in omejitve za projekt ter 
"nenuje vodjo projekta. 

realizirano 4. 3. 2003 
1zdelava projektne naloge ■ podrobni plan projekta z določitvijo 
strukturnega in terminskega plana projekta, predlogom za 
'rnenovanje projektne skupine in potrebnimi resursi za izvedbo. 

F>ok: realizirano: 26. 3. 2003 

Obravnava in potrditev projektne naloge „Kadrovska 
reorganizacija in racionalizacija" - oznaka SP-12 na 
projektnem svetu. 

Rok: realizirano 14. 4. 2003 

• Zagon projekta in pričetek dela na projektu. 

Rok: 5. 5. 2003 

Oblikovanje novih široko definiranih delovnih mest s ciljem 
zmanjšati število sistemiziranih delovnih mest iz sedanjih 725 
na cca 250 (združevanje več nalog na delovno mesto). 

Rok: 30. 6. 2003 

Opredeliti optimalno število (strukturo) delovnih mest za novo 
organizacijsko strukturo družbe. 

Rok: 30. 9. 2003 

Opredeliti optimalno število izvajalcev za vse procese dela in 
sprejem dokumenta kot planske kategorije. 

Rok: 31. 10. 2003 

Sprejem akta o sistemizaciji po predpisanem postopku 
(mnenje sindikatov, skupno posvetovanje s svetom delavcev) 
in njegova uveljavitev. 

\ 
Rok: 18. 11. 2003 

Ugotovitev obstoja presežnega števila delavcev z vidika ■ 
potrebnega in dejanskega števila zaposlenih (število, 
kategorije, rok prenehanja potrebe po delu delavcev) in 
obveščanje sindikatov ter zavoda. 

Rok: 1. 12. 2003 

• Sprejem kriterijev za določanje poimenskega seznama 
presežnih delavcev (skupno posvetovanje s sindikati). 

Rok: 26. 12.2003 

• Izdelava predloga programa reševanja presežnih delavcev 
in usklajevanje s sindikati ter svetom delavcev. 

Rok: 18. 2. 2004 
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Sprejem programa reševanja presežnih delavcev ter pisno 
obveščanje zavoda in sindikatov. 

Rok: 24. 2. 2004 

Vročanje odpovedi pogodb o zaposlitvi presežnim delavcem. 

Rok: 24. 3. 2004 

Opomba: Na navedene roke lahko vplivajo sindikati pri sprejemu 
programa z zahtevo po arbitraži ali zavod za zaposlovanje z 
zahtevo po 60 dnevnem roku za vročanje odpovedi pogodb. 

3. OCENA UČINKOV SANACIJE 

Ob upoštevanju, da znaša na dan 1.1.2003 število zaposlenih na 
Slovenskih železnicah d.d. 8.575 delavcev ter predvidenega odliva 
kadrov zaradi rednih upokojitev, bo znašalo število presežnih 
delavcev v letih 2003, 2004 in 2005 (obdobje sanacije) skupno 
675 delavcev, do konca poslovne preobrazbe Slovenskih železnic 
(obdobje revitalizacije) pa še 320 delavcev oziroma skupno 995 
presežnih delavcev. S programom razreševanja presežnih 
delavcev bodo za navedene delavce določeni ukrepi za omilitev 
škodljivih posledic prenehanja delavnega razmerja, kot so: ponudba 
zaposlitve pri dmgem delodajalcu (invalidov v ŽIP), zagotovitev 
denarne pomoči (odpravnine), vključitev v železniški sklad dela, 
zagotovitev pomoči za začetek samostojne dejavnosti in v 
izjemnih primerih dokup zavarovalne dobe. 

Zaradi učinkov prestrukturiranja družbe v učinkovitejšo 
organizacijsko strukturo in učinkov prenovljenih delovnih procesov 
bo razen čistih presežkov vključeno v program razreševanja 
presežnih delavcev tudi večje število delavcev (po oceni med 
500 in 600), ki jim bo možno omogočiti nadaljevanje zaposlitve 
pod spremenjenimi pogoji (odpoved pogodbe s ponudbo nove 

ustrezne ali neustrezne zaposlitve) oziroma z ust'^z, 
dokvalifikacijo ali prekvalifikacijo. V primerih ponudbe in sPrelehn0 
neustrezne zaposlitve bo v skladu z veljavno zakonodajo potre" 
zaposlenim zagotoviti tudi ustrezni sorazmerni del odpravnin0- 

jjjj 
Z realizacijo kadrovske sanacije bodo mesečni stroški delaV0 
za 226 mio SIT oziroma letni za 2,7 mlrd SIT, to pa bo omogoC'' 
da bo nadaljni proces poslovne in kadrovske preobrazbe 
reševal holding iz lastnih sredstev. 

4. POTREBNA FINANČNA SREDSTVA ZA 
KADROVSKO PRESTRUKTURIRANJE IN VIRI 

V izračunu potrebnih sredstev za razreševanje Prese^jl 
delavcev so upoštevana naslednja izhodišča: povprečen stros 
dela na zaposlenega v družbi in povprečno število let del3 P 
delodajalcu oziroma njegovih pravnih predhodnikih, povprB°,• 
dolžina odpovednih rokov glede na delovno dobo zaposlenih f 
delodajalcu, stroški prekvalifikacij s povprečnim trajanjem 
mesecev in-dokvalifikacij za pridobitev ene stopnje višje formO1 

izobrazbe, sofinansiranje programov vključitve pres0^l. 
delavcev v železniški sklad dela in sorazmerni del odpravnine 
neustrezne zaposlitve po 90/4. čl. ZDR. 

Na podlagi navedenih izhodišč znašajo povprečna potreb1 

sredstva za reševanje presežnih delavcev 5,9 mio. SIT na deW* 
oziroma 4.016 mio. SIT v obdobju sanacije. Ta sredstvi s 

zagotavljajo v višini 50% oziroma 2,0 mlrd SIT s poset>nl ^ 
sanacijskim zakonom, preostali delež potrebnih sreds<e 

zagotavlja holding. V obdobju do konca poslovne preobrat 
Slovenskih železnic bo moral holding dodatno zagotoviti še 2$ 
mio SIT za dokončno kadrovsko sanacijo poslovnega sistef* 

Dinamika po posameznih letih je naslednja ('ob stalnih cenah 
2003): 

Leto Ciljno it. 
zaposlenih 

31. 12. 

Zmanjšanje 
od tega: 

SKOPAJ preseiki 

Potrebna 
fin. sredstva 

Mio SIT 
Stalnt cent iunli 2003 

Zagotavljanje 
Jinančnih 
sredstev 

1.1.2003 . 8.575 - - • 

2004 7.800 775 575 
1.711 

1.711 

- sanacija - zakon 

■ Holding SŽ 

2005 7.600 200 100 
289 

305 

- sanacija - zakon 
 r  
- Holding SŽ 

2006 7.300 300 180 1.690 - Holding SŽ 

2007 7.250 50 20 181 ■ Holding SŽ 

2008 7.150 100 50 470 - Holding SŽ 

2009 7.100 50 30 280 - Holding SŽ 

2010 7.000 100 40 375 - Holding SŽ 

2003-2005 
2003-2010 1.245 7.012 

2.000 mio SIT drlavna pomol 
5.012 mio SIT Holding SŽ 
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5. KADROVSKA SANACIJA V ODVISNIH 
DRUŽBAH SŽ 

Družba Št. zap. 
31.12. 2002 

Zmanjšanje 
zap. 

Stanje 
2003/2004 

SŽ Železniško gradbeno podjetje, d.d. 312 50 262 

SŽ Železniško invalidsko podjetje, d.o.o. 798 50 748 
SŽ Železniška tiskarna, d.d. 31 5 26 
Prometni institut, d.o.o. 15 - 15 
SŽ Centralne delavnice, d.o.o. 1.130 150 980 
SŽ Železniški zdravstveni dom Ljubljana 94 5 89 
SKUPAJ ODVISNE DRUŽBE 2.380 260 2.120 

Komentar k preglednici o zmanjšanju zaposlenosti: 

S katalogom ključnih ukrepov, ki so podrejeni strateškim projektom 
je načrtovana tudi poslovna preobrazba povezanih podjetij, ki 
vključuje tudi kadrovsko racionalizacijo. Predstavljeno kadrovsko 
prestrukturiranje odvisnih družb tako temelji na njihovi lastni analizi 
obstoječe kadrovske strukture ter ocenah načrtovanega obsega 
poslovnega sodelovanja z matično družbo po njeni reorganizaciji 
in možnostmi pridobivanja poslov na zunanjem trgu (izven podjetij 
v skupini). Pri tem so upoštevane tudi ugotovitve iz Strokovnih 
izhodišč z ukrepi Vlade FIS za poslovno in s tem povezano 
kadrovsko sanacijo JPSŽ, ki se nanašajo na problematiko odvisnih 
družb in njihovo vlogo ter perspektivo po izvedeni reorganizaciji 
javnega podjetja. Posamezne odvisne družbe so pri kadrovski 
racionalizaciji upoštevale: 

- SŽ Železniško gradbeno podjetje, d. d. je pri dimenzioniranju 
potrebnega števila kadrov upoštevalo načrtovani obseg 
remontov prog, rekonstrukcij postaj in drugih objektov ter 
učinke sprememb v organizaciji družbe. Zaradi izboljšanja 
starostne strukture kadrov načrtujejo sporazumne odpovedi 
pogodb o zaposlitvi ob izplačilu ustreznih odpravnin. 

- SŽ Železniško Invalidsko podjetje, d.o.o. načrtuje na krajši 
rok zmanjšanje števila zaposlenih za 50 delavcev s čemer 
se usklajuje glede na trenutni obseg naročil matične dmžbe. 

V perspektivi (od leta 2005 dalje) naj bi ŽIP postop0 ^ 
povečeval število zaposlenih zaradi prevzema invalid^ 
matične družbe ob hkratnem prevzemanju določenih dejav"0 

in povečevanju obsega storitev na trgu izven povezane f 
podjetij. Načrtuje tudi ustanovitev treh zaposlitvenih cefl 
za invalide, ko bo stopil v veljavo nov Zakon o zaposli 
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. 

SŽ Železniška tiskarna, d.d. prilagaja obseg zaposle 
obsegu naročil matične družbe. Program presežnih ,.m 
so pričeli izvajati že v letu 2002, po realizaciji programa & ^ 
2003 bodo uskladili število zaposlenih na raven, ki je 9^e ^ 
tehnološko opremljenost nujno potrebna za izvafi 
dejavnosti. 

SŽ Centralne delavnice, d.o.o., ki so po številu zaposle"^ 
največja odvisna družba so že pričeli izvajati poseben p'°1 ^ 
kadrovske reorganizacije in racionalizacije po katerem $e ^ 
število zaposlenih zmanjšalo za 150 delavcev. Glede 
kadrovsko strukturo ocenjujejo, da bo skoraj P0'0!"^ 
presežnih delavcev možno reševati v sklopu dol° 
.azbestnega zakona", v ostalih primerih pa na načine, 
skladni z Zakonom o delovnih razmerjih. 

SŽ Železniški zdravstveni dom Ljubljana bo načrtovi1* 
zmanjšanje dosegel z omejevanjem novih zaposlitev. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

!i%!ax_E! 

>log 
SL°VEN: 

redlooa akta: 

ZAKONA O POSLOVNI SANACIJI HOLDINGA 
SKE ŽELEZNICE, d. o. o. 

-fesst predloga akta z določbami Evropskega 
ffliLo pridružitvi: 

Navedba določb Evropskega sporazuma o pridružitvi, —-v. vjvivuu uviu(j3ftcya spuia^uiu 
|u Se nanašajo na predloženo gradivo: 

oddelek - III. poglavje (opravljanje storitev med Skupnostjo IV. 

Slovi 
Slovenijo), 53. in 55. člen (Sporazum med EGS in Republiko 
°venijo na področju prometa, 5., 8., 9., 10. in 11. člen), 
• oddelek - IV. poglavje (Splošne določbe), 56. člen, 

• oddelek (Gospodarsko sodelovanje), 65. in 83. člen. 
b) y , 

Kolikšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče 
obveznosti izpolnjene: 
v celoti. 

' Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 
Jih ni. 

pomoči v železniškem in cestnem prevozu ter prevozu 
po celinskih plovnih poteh 

Uredba Sveta (EGS) št. 1191/69 z dne 26. junija 1969 o 
ukrepanju držav članic glede obveznosti javne službe v 
železniškem in cestnem prometu ter prometu po celinskih 
plovnih poteh 

- Uredba Sveta (EGS) št. 1893/91 z dne 20. junija 1991 
spremembah Uredbe (EGS) št. 1191/69 o ukrepanju držav 
članic glede obveznosti javne službe v železniškem in 
cestnem prometu ter prometu po celinskih plovnih poteh 

b) Ali je predlog akta usklajen z drugimi viri prava ES: 
Da. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 
Jih ni. 

41 Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zoorai 
navedenimi pravnimi viri ES (leto): /// 

^■^laflng anost predloga akta s predpisi ES 

' Efektive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v 
cel°ti usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): v celoti 
hlajeno z 

Direktiva sveta 91/440/EGS z dne 29. julija 1991o 
razvoju železnic v skupnosti 

Direktiva evropskega parlamenta in sveta 2001/12/ES 
z dne 26. februarja 2001 o spremembi Direktive Sveta 
91/440/ES o razvoju železnic v Skupnosti 

Uredba Sveta (EGS) št. 1107/70 z dne 4. junija 1970 o 
dodeljevanju pomoči v železniškem in cestnem 
prprevozu ter prevozu po celinskih plovnih poteh, 

" Uredba Sveta (EGS) 1658/82 z dne 10. junija 1982, ki 
dopolnjuje z določbami o kombiniranem prevozu Uredbo 
(EGS) 1107/70 o dodeljevanju pomoči v železniškem in 
cestnem prevozu ter prevozu po celinskih plovnih poteh 

Uredba Sveta (ES) št. 2255/96 z dne 19. novembra 1996 
o spremembah Uredbe (EGS) št. 1107/70 o dodeljevanju 
pomoči v železniškem in cestnem prevozu ter prevozu 
po celinskih plovnih poteh 

Uredba Sveta (ES) št. 543/97 z dne 17. marca 1997 
spremembah Uredbe (EGS) št. 1107/70 o dodeljevanju 

5^ Ali so zaorai navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino: 

Da. 

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri Iezlk: 
Ne. 

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

Ne. 

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

Ni povezave. 

Jakob Presečnlk 
MINISTER 

Urad za železnice: 
mag. Matjaž Knez, 
državni sekretar 

Vodja pravne službe: 
Jože Taler, univ. dipl. prav., 
državni podsekretar 

'8- februar 2004 69 poročevalec, št. 16 
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