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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Uredba o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in režimu učinkovitosti na javni 
železniški infrastrukturi – gradivo za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiš
čeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada 
Republike Slovenije na ... redni seji ... sprejela naslednji 

SKLEP

»Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in režimu u
činkovitosti na javni železniški infrastrukturi (EVA 2021-2430-0081) in jo objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.«.

                                                                          
                                                                         Barbara Kolenko Helbl
                                                                          generalna sekretarka

Sklep prejmejo:

Ministrstvo za infrastrukturo 

Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo

Ministrstvo za finance

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

mag. Bojan Kumer, minister za infrastrukturo,-

mag. Alenka Bratušek, državna sekretarka, Ministrstvo za infrastrukturo,-

mag. Tina Seršen, državna sekretarka, Ministrstvo za infrastrukturo,-

Monika Pintar Mesarič, generalna direktorica Direktorata za kopenski promet.-

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
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4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
SŽ-Infrastruktura, d.o.o. kot upravljavec javne železniške infrastrukture sodeluje pri opravljanju 
svojih nalog tudi z evropskim združenjem upravljavcev RNE- Rail Net Europe. V okviru delovanja 
RNE je vzpostavljen tudi proces učinkovitega upravljanja kapacitet – Smart Capacity Management s 
kratico TTR, implementacija katerega je predvidena z voznim redom 2025, sam proces pa je že v 
teku in zahteva določene prilagoditve v procesih dodeljevanja vlakovnih poti. Poleg tega je praksa 
pokazala potrebo po določenih prilagoditvah terminologije. Tako prilagojeni procesi kot nova 
terminologija pa ne posega v ZZelP in ostalo zakonodajo. Bistveni elementi, katerim je potrebno 
poleg programa omrežja prilagoditi tudi določbe podzakonskega akta Uredbe o dodeljevanju 
vlakovnih poti, uporabnini in režimu učinkovitosti na javni železniški infrastrukturi (Uradni list RS, št. 
44/16, 16/19 in 121/20), so: 

izdelava modela kapacitet z razdelitvijo po posameznih segmentih, in sicer kapacitete 
za potrebe večletnega planiranja, letno planiranje in vključitev začasnih omejitev 
kapacitet zaradi izvajanja investicijskih in vzdrževalnih del na javni železniški 
infrastrukturi, skladno s prilogo VII Direktive 2012/34 (Delegiran sklep EU 2017/2075) 
na novo (natančneje) definirani postopki letnih naročil, medletnih sprememb in 
odpovedi vlakovnih poti, 
nov termin odpovedi posameznih voženj vlakov, 
možnost popravka vlakovne poti s strani upravljavca, 
izdelava voznega reda omrežja v več delih zaradi prilagoditve vlakovnih poti na razpolo
žljivo infrastrukturo v času izvajanja večjih investicijskih del, 
opredelitev pravnega statusa programa omrežja, 
izključitev datumskih rokov iz priloge Uredbe zaradi možnosti spreminjanja le teh v 
okviru voznorednega koledarja RNE 
prilagoditev terminologije novi metodologiji za izračunavanje višine uporabnine.

Navedeno je bil glavni razlog za spremembo veljavne uredbe, ker pa te predstavljajo večji obseg 
sprememb, je bila pripravljena nova uredba.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih
DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije

DA/NE

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkuren

čnost podjetij
DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
razvojne politike na ravni programov po strukturi 
razvojne klasifikacije programskega proračuna
razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
/

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov dr
žavnega proračuna 
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Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov ob
činskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov dr
žavnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov ob
činskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Ime proračunskega 

uporabnika 
Šifra in naziv ukrepa, 

projekta
Šifra in 

naziv prora
čunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Ime proračunskega 

uporabnika 
Šifra in naziv ukrepa,

projekta
Šifra in 

naziv prora
čunske 

postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)

Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunuI.
V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanj
šanje):

prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 
proračunov,
obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 
oziroma projektih sprejetih proračunov.

Finančne posledice za državni proračunII.
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
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se navedejo:
proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov prora
čuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvr
ševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju 
prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki 
ureja izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Predlog uredbe nima finančnih posledic za državni proračun oziroma druga finančna sredstva.

Kratka obrazložitev

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
pristojnosti občin,−
delovanje občin,−
financiranje občin.-

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
v celoti,
večinoma,
delno,
niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE
Gradivo je objavljeno na spletni strani e-demokracije:
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Datum objave: 19. 1. 2022
V razpravo so bili vključeni: 

predstavniki zainteresirane javnosti,
predstavniki strokovne javnosti.

Upoštevani so bili:
v celoti,
večinoma,
delno,
niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti:

DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

      Mag. Bojan Kumer
    MINISTER
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