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1. UVOD 
V revizijskem poročilu o smotrnosti ureditve razmerij pri infrastrukturi za izvajanje gospodarskih javnih 
služb v obdobju od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010, št. 320-4/2010/54 z dne 17. 8. 2011, je Računsko sodišče 
Republike Slovenije (v nadaljevanju: računsko sodišče) ugotovilo, da Vlada Republike Slovenije 
(v nadaljevanju: vlada) ni vzpostavila celovite strategije upravljanja z infrastrukturo za izvajanje 
gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju: GJS) in da ni vzpostavila pravnega reda, ki bi jasno, pregledno 
in sistemsko urejal razmerja pri infrastrukturi za izvajanje GJS. 
 
Ker razkrite nesmotrnosti niso bile odpravljene med revizijo, smo v revizijskem poročilu zahtevali 
predložitev odzivnega poročila.  
 
Vlada je v predpisanem roku 90 dni računskemu sodišču predložila odzivno poročilo1. V odzivnem 
poročilu, ki ga je s podpisom in pečatom potrdila odgovorna oseba mag. Helena Kamnar, generalna 
sekretarka vlade, so predstavljeni popravljalni ukrepi. V porevizijskem postopku smo pregledali odzivno 
poročilo ter preizkusili verodostojnost in zadovoljivost izkazanih popravljalnih ukrepov.  
 
V tem poročilu: 

• predstavljamo nesmotrnosti, ki so bile razkrite v revizijskem poročilu in so zahtevale ukrepanje,  
• povzemamo popravljalne ukrepe in 
• izrekamo mnenje o zadovoljivosti popravljalnih ukrepov. 

 

                                                      

1  Dopis št. 00602-8/2010/54 z dne 10. 11. 2011. 



Porevizijsko poročilo| UREDITEV RAZMERIJ PRI INFRASTRUKTURI ZA IZVAJANJE GJS 5 

 

2. NESMOTRNOSTI IN POPRAVLJALNI 

UKREPI 
2.1 Opredelitev računovodenja javnih partnerjev v razmerjih 

javno-zasebnih partnerstev 

2.1.1 Opis nesmotrnosti 

Pri evidentiranju infrastrukture, ki jo zagotavljajo zasebni partnerji v koncesijah gradenj ali državna 
podjetja2 je ključno vprašanje, v čigavih poslovnih knjigah naj bo izkazana infrastruktura, ki se uporablja za 
izvajanje storitev v okviru poslov javno-zasebnih partnerstev (v nadaljevanju: JZP). Z izkazovanjem 
infrastrukture je namreč povezano tudi izkazovanje dolgov za to infrastrukturo. V zadnjih letih je 
prevladalo spoznanje, da je treba pri odločitvah o izkazovanju infrastrukture uporabljati načelo "nadzora 
nad sredstvi". Evropska komisija je tako že sprejela Uredbo Komisije (ES) št. 254/2009 z dne 
25. marca 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih 
računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede 
Pojasnila 12 Odbora za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja (OPMSRP3; 
v nadaljevanju: Uredba 254/2009), s katero je v evropskem pravnem redu uvedena obvezna uporaba 
Pojasnila k mednarodnim standardom računovodskega poročanja št. 124 (v nadaljevanju: OPMSRP 12) za 
vse države članice. Uredba 254/2009 v 2. členu določa, da družba začne uporabljati OPMSRP 12 
najpozneje z začetkom svojega prvega finančnega leta po začetku veljavnosti uredbe, to je najpozneje s 
1. 1. 2010.  
 

                                                      

2  Tako imenovana GOB − Government-owned businesses. Obravnava mora biti enaka kot pri javno-zasebnih 

partnerstvih.  
3  Uradni list EU, L 080, 26. 3. 2009.  
4  Odbor za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja (OPMSRP) je 30. 11. 2006 objavil 

Pojasnilo 12 − Dogovori o koncesiji storitev (OPMSRP 12). Uporabljati se je začela 1. 1. 2008, dovoljena pa je 

bila tudi zgodnejša uporaba.  
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Pri uporabi določil Uredbe 254/2009 oziroma OPMSRP 12 je treba kljub njuni neposredni veljavnosti 
v Republiki Sloveniji upoštevati tudi omejitve, saj: 

• je obvezna uporaba določena le za tiste družbe, ki računovodstvo vodijo v skladu z Mednarodnimi 
standardi računovodskega poročanja5 (v nadaljevanju: MSRP), ne pa tudi za tiste družbe, ki 
računovodske izkaze sestavljajo v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (2006)6 
(v nadaljevanju: SRS 2006) in  

• določa zgolj računovodenje zasebnega partnerja, torej gospodarskih družb, ne pa tudi računovodenja 
javnih partnerjev.  

 

Kadar zasebni partner preneha z izkazovanjem infrastrukture za izvajanje GJS v svojih poslovnih knjigah, 
je smiselno zagotoviti, da bo zgrajeno infrastrukturo izkazoval javni partner. To je mogoče predvsem 
tedaj, če javni partner evidentira poslovne dogodke na podlagi računovodskega načela nastanka 
poslovnega dogodka in pri računovodenju javnega parterja uredi zrcalno evidentiranje poslovnih 
dogodkov, saj drugače infrastruktura za izvajanje GJS ni izkazana v nobenih poslovnih knjigah. Tako 
rešitev predvideva tudi predlog Mednarodnega računovodskega standarda za javni sektor7.  
 
Vlada kljub neposredni uveljavitvi Uredbe 254/2009 s 1. 1. 2010 in kljub obveznosti, ki izhaja iz devetega 
odstavka 54. člena ZGD-1, da morajo biti SRS 2006 v zasnovi v skladu z MSRP, ni načrtovala aktivnosti 
za uskladitev SRS 2006 z MSRP in je s tem dopustila neenakost pogojev poslovanja posameznih družb pri 
izvajanju poslov JZP, ki izhaja zgolj iz obsega dejavnosti.  
 
Vlada še ni uredila načina (zrcalnega) računovodenja tudi pri javnih partnerjih8 in tega tudi ni predvidela v 
izhodni strategiji9 ob urejanju razmerij pri infrastrukturi za izvajanje GJS, zato obstaja tveganje 
neskladnega izkazovanja infrastrukture za izvajanje GJS v knjigah javnega in tudi zasebnega partnerja, 
oziroma tveganje, da nihče v knjigah ne izkazuje infrastrukture za izvajanje GJS in tudi nihče od partnerjev 
ne izvaja popisa in ne vodi ustreznih evidenc.  
 
Vlada je morala v odzivnem poročilu izkazati načrt aktivnosti z navedbo aktivnosti, odgovornih oseb in 
rokov za opredelitev računovodenja javnih partnerjev v razmerjih JZP. 

                                                      

5  Uredba Komisije (ES) št. 1126/2008 z dne 3. novembra 2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih 

standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta, Uradni list EU, L 320, 

29. 11. 2008. Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1), Uradni list RS, št. 42/06, 60/06-popr., 
10/08, 68/08, 42/09 v desetem odstavku 54. člena določa, da družbe, katerih vrednostni papirji so uvrščeni na 

katerega od organiziranih trgov vrednostnih papirjev v državah članicah Evropske skupnosti in so zavezane h 

konsolidaciji na podlagi 56. člena ZGD-1, morajo sestaviti konsolidirano letno poročilo iz sedmega odstavka 
56. člena ZGD-1 v skladu z MSRP. 

6  Uradni list RS, št. 118/05, 10/06, 58/06, 112/06, 3/07, 12/08, 119/08, 1/10. 
7  IPSAS standard: Service concessions arrangements.  

Vir: http://www.ifac.org/PublicSector/ProjectHistory.php?ProjID=0064; dne 27. 1. 2011 
8   Ker Republika Slovenija ne uporablja IPSAS standardov, mora način računovodskega izkazovanja urediti sama. 

Pri tem pa bi morala najprej preiti na sistem računovodenja po načelu nastanka poslovnega dogodka.  
9  Slovensko izhodno strategijo 2010−2013 je vlada sprejela na 67. seji, 4. 2. 2010. 
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2.1.2 Izkazani popravljalni ukrepi 

Vlada je v odzivnem poročilu navedla, da bo do 30. 9. 2012 pripravila računovodske obravnave poslov v 
razmerjih JZP pri: 

• koncesijah gradenj pri novogradnjah in/ali nadgradnjah obstoječe infrastrukture, z upoštevanjem 
virov financiranja gradnje (lastna sredstva in/ali krediti): 

- za model zgradi, prenesi, upravljaj (model BTO) in 
- za model zgradi, upravljaj, prenesi (model BOT); 

• koncesijah storitev, kadar javni partner zagotovi objekte, naprave in opremo za izvajanje storitve v 
javnem interesu, zasebni partner pa storitev v javnem interesu izvaja, ter kadar je zasebni partner 
lastnik objektov, naprav in opreme, s katerimi izvaja storitve v javnem interesu;  

• stavbnih pravicah izvajalca JZP brez nadomestila ali z nadomestilom;  

pri čemer bo proučila gradiva v zvezi z evidentiranjem poslov v razmerjih JZP v drugih državah Evropske 
unije.  
 
V sklopu računovodske obravnave navedenih poslov bodo pripravljene tudi računovodske obravnave 
poslov v razmerjih JZP, ki potekajo. Po potrebi se bo ustrezno spremenil in dopolnil tudi Pravilnik o 
enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava10. 
 
Oseba, odgovorna za izvedbo aktivnosti pri pripravi računovodske obravnave poslov v razmerjih JZP, je 
minister, pristojen za finance.   

2.1.3 Ocena popravljalnih ukrepov 

Navedene popravljalne ukrepe ocenjujemo kot zadovoljive. Vlada je izkazala načrt aktivnosti, na podlagi 
katerih bo pripravila računovodske obravnave poslov v razmerjih JZP, ob preučitvi gradiva v zvezi z 
evidentiranjem poslov v JZP v drugih državah Evropske unije. Vlada je določila rok izvedbe in osebo, 
odgovorno za izvedbo priprave računovodske obravnave poslov v razmerjih JZP.  

 

2.2 Poenostavitev upravljanja z infrastrukturo gospodarskih 
javnih služb 

2.2.1 Opis nesmotrnosti 

Vlada ni vzpostavila celovite strategije upravljanja z infrastrukturo za izvajanje GJS. Vprašanja, ki vplivajo 
na ureditev razmerij pri infrastrukturi za izvajanje GJS, je vlada obravnavala v okviru izhodne strategije, ki 
pa ne temelji na primerjalnih analizah, na podlagi katerih bi ugotovila možne načine prilagoditve javnih 
institucij na področju izvajanja GJS in na podlagi katerih bi ocenila prednosti, slabosti, nevarnosti in 
priložnosti posameznih rešitev. Posledica tega je bila, da je v strategiji določila aktivnosti in cilje, ki niso 

                                                      

10  Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10. 
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argumentirani − dvomiti je mogoče o njihovi uresničitvi −, in tudi ne predstavljajo ustreznih usmeritev za 
urejanje razmerij pri infrastrukturi za izvajanje GJS. Računsko sodišče je ocenilo, da je ukrep, naveden v 
deseti točki petega poglavja izhodne strategije, ki predvideva prenos lastništva infrastrukture za izvajanje 
GJS na izvajalce teh dejavnosti, neustrezen, saj ne upošteva tveganj takšnega prenosa, predvsem pa izhaja 
iz napačnih argumentov.  
 
Vlada je morala v odzivnem poročilu izkazati načrt aktivnosti z navedbo aktivnosti, odgovornih oseb in 
rokov za pripravo celovite strategije z natančno določenimi cilji pravne ureditve razmerij med 
državo/občinami in izvajalci GJS glede infrastrukture za izvajanje GJS.  

2.2.2 Izkazani popravljalni ukrepi 

Vlada je začela z aktivnostmi za prenovo Zakona o gospodarskih javnih službah11 (v nadaljevanju: ZGJS). 
V ta namen je ustanovila medresorsko delovno skupino12, ki bo do konca leta 2011 pripravila poročilo o 
dejanskem stanju izvajanja GJS, s problematiko na posameznih področjih (promet, energetika, varstvo 
okolja ipd.). Poročilo bo podlaga za nadaljnjo analizo dejanskega stanja in za pravno ureditev razmerij med 
lastnikom infrastrukture in izvajalcem GJS.13 Na tej podlagi bo delovna skupina pripravila tudi delovne 
usmeritve za prenovo zakonodaje. Naloge medresorske delovne skupine, v katero je imenovanih 
11 članov14, so: 

• posredovanje odprtih vprašanj, ki se nanašajo na problematiko GJS na posameznih resornih 
področjih, 

• sodelovanje s predlaganjem rešitev v zvezi s pripravo ZGJS in 
• podajanje mnenj in stališč do strokovnih predlogov v postopku priprave ZGJS. 

 
Rok za pripravo zakona, ki bo nadomestil veljavni ZGJS, je odvisen od programa dela vlade, ki bo 
sestavljena po predčasnih volitvah v Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljevanju: državni zbor), 
predvidoma pa bo zakon pripravljen za sprejem na vladi do konca leta 2012. Po navedbah vlade bo eden 
izmed ciljev priprave novega zakona poenostavitev upravljanja z infrastrukturo za izvajanje GJS, z 
natančno določeno ureditvijo razmerij med državo in občinami in izvajalci GJS glede infrastrukture za 
izvajanje GJS. 
 
Osebe, odgovorne za pripravo podlag za pravno ureditev razmerij med lastniki infrastrukture in izvajalci 
GJS, so minister, pristojen za okolje in prostor, minister, pristojen za promet, minister, pristojen za 
energetiko, in minister, pristojen za gospodarstvo. 

                                                      

11  Uradni list RS, št. 32/93. 
12  Sklep o ustanovitvi medresorske delovne skupine za pripravo Zakona o gospodarskih javnih službah,  

št. 02401-15/2011/4 z dne 20. 7. 2011.   
13  Vlada je za analizo dejanskega stanja GJS pripravila osnutek obrazca "Analiza stanja GJS", z datumom 20. 10. 2011. 
14   Po dva predstavnika Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za promet, Ministrstva za finance, Ministrstva 

za pravosodje in en predstavnik Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve, Ministrstva za 
gospodarstvo ter Ministrstva za javno upravo.  
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2.2.3 Ocena izkazanih popravljalnih ukrepov 

Predstavljene popravljalne ukrepe ocenjujemo kot zadovoljive. Vlada je izkazala izvedene aktivnosti za 
pripravo novega zakona, ki bo nadomestil ZGJS, in je za to ustanovila medresorsko delovno skupino. 
Glede na opredeljene naloge medresorske delovne skupine je mogoče pričakovati, da bo priprava novega 
ZGJS, katerega cilj bo med drugim poenostavitev upravljanja z infrastrukturo za izvajanje GJS, z natančno 
določeno ureditvijo razmerij med lastniki infrastrukture in izvajalci GJS, temeljila na izvedeni analizi 
dejanskega stanja, ki bo verodostojna podlaga za določitev ustrezne strategije upravljanja z infrastrukturo 
za izvajanje GJS.  
 

2.3 Ureditev lastništva infrastrukture za izvajanje GJS v področnih 
predpisih 

2.3.1 Opis nesmotrnosti 

Uveljavljen pravni red, ki sistemsko ureja lastništvo infrastrukture za izvajanje GJS, ne omogoča enotne 
ureditve za vse obvezne GJS. Poleg tega določene ureditve in izjeme, ki jih vsebujejo predpisi, bistveno 
vplivajo na samo izvajanje obveznih GJS. V letu 2010 sprejete spremembe predpisov v delu, ki določajo 
lastništvo in upravljanje cestne infrastrukture, kot določata Zakon o družbi za avtoceste v Republiki 
Sloveniji15 (v nadaljevanju: ZDARS-1) in Zakon o cestah16, je računsko sodišče ocenilo kot neustrezne. 
S predpisi niso urejeni pogoji, na podlagi katerih bi bilo mogoče elektroenergetsko infrastrukturo, 
potrebno za izvajanje GJS dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije 
(v nadaljevanju: GJS SODO), izločiti iz lastništva pravnih oseb zasebnega prava, kar vpliva na ustreznost 
ureditve GJS SODO. Mestna občina Ljubljana je s svojimi javnimi podjetji in kasneje Holdingom 
Ljubljana pri urejanju lastništva infrastrukture obšla uporabo 76. člena ZGJS, kar vpliva na financiranje 
izvajanja obveznih občinskih GJS varstva okolja.  
 
Vlada je morala v odzivnem poročilu izkazati načrt aktivnosti z navedbo aktivnosti, odgovornih oseb in 
rokov za sistemsko ureditev lastništva infrastrukture za izvajanje GJS in določitev postopkov za odpravo 
nepravilnosti, ki so posledica neupoštevanja izvajanja 76. člena ZGJS. 

2.3.2 Izkazani popravljalni ukrepi 

Na kratek rok je mogoče zagotoviti zgolj enoten pristop k urejanju lastništva infrastrukture za izvajanje 
GJS v različnih predpisih. To pomeni, da premoženja (lastništva infrastrukture, potrebne za izvajanje GJS) 
ni mogoče obremenjevati, razen če področni predpis za konkretne primere tega ne bo posebej dovolil. Na 
to premoženje ne bo mogoče poseči z izvršbo in tudi ne more biti predmet stečajne mase. Sistemska 
ureditev lastništva infrastrukture za izvajanje GJS bo enovito zagotovljena v prenovljenem ZGJS. 
Aktivnosti za prenovo ZGJS so se začele z ustanovitvijo medresorske delovne skupine, ki bo do konca 
leta 2011 pripravila poročilo o dejanskem stanju izvajanja GJS in z njimi povezanih problemov na 
posameznih področjih (promet, energetika, varstvo okolja ipd.). Na tej podlagi bo delovna skupina 
pripravila delovne usmeritve za prenovo zakonodaje. 

                                                      

15  Uradni list RS, št. 97/10. 
16   Uradni list RS, št. 109/10, začetek veljavnosti 1. 4. 2011, začetek uporabe 1. 7. 2011. 
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Rok za pripravo zakona, ki bo nadomestil veljavni ZGJS, je odvisen od programa dela vlade, ki bo 
sestavljena po predčasnih volitvah v državni zbor, predvidoma pa bo zakon pripravljen za sprejem na 
vladi do konca leta 2012.  
 
Osebe, odgovorne za izvedbo aktivnosti za pripravo podlag za pravno ureditev razmerij med lastniki 
infrastrukture in izvajalci GJS, so minister, pristojen za okolje in prostor, minister, pristojen za promet; 
minister, pristojen za energetiko, in minister, pristojen za gospodarstvo. 
 
Za posamezne vrste omrežij oziroma objektov infrastrukture za izvajanje GJS so navedeni popravljalni 
ukrepi, kot so prikazani v nadaljevanju. 
 
Cestna infrastruktura  
Republika Slovenija je v korist Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d. (v nadaljevanju: 
družba DARS) ustanovila stavbno pravico na zemljiščih, po katerih potekajo avtoceste. Stavbna pravica je 
časovno omejena in se ustanovi za obdobje 50 let. Ob prenehanju stavbne pravice Republika Slovenija kot 
lastnik zemljišča imetniku stavbne pravice ne plača nadomestila. Prav tako je Republika Slovenija družbi 
DARS podelila lastninsko pravico na nekaterih delih avtocest, kjer se opravljajo dejavnosti vzdrževanja 
avtocest in kjer so površine za spremljajoče dejavnosti.  
 
DARS z navedenim premoženjem in s stavbno pravico ne sme razpolagati ali je obremenjevati, razen za 
ustanavljanje služnosti v javno korist. Na premoženje, ki je predmet navedene lastninske pravice oziroma 
stavbne pravice, ni mogoče poseči z izvršbo in ne more biti predmet stečajne mase. Vse to izrecno določa 
17. člen ZDARS-1. 
 
Železniška infrastruktura  
Spremembe Zakona o železniškem prometu17 (v nadaljevanju: ZZelP) niso potrebne, saj ta v 9. členu 
določa, da je lastnik železniške infrastrukture država.   
 
Energetska infrastruktura 
Energetsko infrastrukturo določajo 57. do 61. členi Energetskega zakona18 (v nadaljevanju: EZ). 
Energetsko infrastrukturo predstavljajo objekti, naprave in omrežja za proizvodnjo in prenos zemeljskega 
plina ter električne energije in distribucijo električne energije, zemeljskega plina, toplote ter drugih 
energetskih plinov. Vlada lahko prenese v last ali upravljanje posamezne stvari iz infrastrukture, ki so v 
lasti države, izvajalcem energetskih dejavnosti. Uredba o energetski infrastrukturi19 natančneje določa vrste 
energetske infrastrukture. Za energetsko infrastrukturo veljajo naslednje omejitve: 

• infrastrukturni objekti se lahko prodajo, kako drugače odsvojijo ali obremenijo le s predhodnim 
soglasjem vlade; 

• na objektih, napravah ali napeljavah, ki sestavljajo infrastrukturo, ni mogoče pridobiti lastninske 
pravice s priposestvovanjem; 

• na objekte, naprave ali napeljave, ki sestavljajo infrastrukturo, ni mogoče poseči z izvršbo; 

                                                      

17  Uradni list RS, št. 44/07-UPB4, 58/09. 
18  Uradni list RS, št. 27/07-UPB2, 70/08, 22/10. 
19  Uradni list RS, št. 62/03, 88/03, 75/10, 53/11. 
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• objekti, naprave ali napeljave, katerih investitor je bil sistemski operater ali njegov pravni naslednik, ne 
morejo postati del stečajne mase; sistemski operater ima na zemljiščih, ki so del stečajne mase, 
predkupno pravico. 

 
V skladu z določili EZ se GJS dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja električne energije 
(v nadaljevanju: GJS SOPO) izvaja kot obvezna republiška GJS, izvaja jo sistemski operater, ki je v  
100-odstotni lasti Republike Slovenije. GJS SODO se izvaja v gospodarski družbi v 100-odstotni lasti 
Republike Slovenije, kot sistemski operater na podlagi koncesije.  
 
V skladu z določbo 23.b člena EZ je sistemski operater, ki ni lastnik omrežja, dolžan z lastnikom skleniti 
pogodbo, s katero uredi vsa vprašanja uporabe omrežja za opravljanje nalog sistemskega operaterja. 
 
Predvidena je obsežna reorganizacija distribucijskih podjetij, da se izloči elektroenergetsko infrastrukturo 
za izvajanje GJS SODO iz lastništva pravnih oseb zasebnega prava20, in sicer v štirih fazah: 

• razdelitev sedanjih petih distribucijskih podjetij na pet tržnih in pet omrežnih družb; 
• dokapitalizacija družbe SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., 

Maribor (v nadaljevanju: družba SODO; v 100-odstotni lasti Republike Slovenije), ki ji je bila 
podeljena koncesija za izvajanje GJS SODO, z državnim deležem v petih omrežnih družbah 
(79,5 odstotkov); 

• pridobitev 100-odstotnega deleža v omrežnih družbah, z odkupom ali menjavo za delež v tržnih 
družbah; 

• združitev družbe SODO in omrežnih podjetij v enovito družbo. 

 
Izvedba prvih dveh faz je bila predvidena do konca leta 2009, za odkup je po mnenju vlade predvidenega 
dovolj časa, da se lahko doseže ugodna cena (do leta 2020), takoj po odkupu je predvidena združitev. 
Navedena reorganizacija je realno izvedljiva, upoštevajoč vse omejitve (nemotena oskrba z elektriko, 
sindikati, manjšinski lastniki, proračun, zakonodaja).  
 
V dogovoru s Sindikati delavcev v energetiki se v družbah namesto oddelitve izvedejo izčlenitve tržnih 
družb, ostali ukrepi pa ostanejo enaki. Odgovorna oseba za izvedbo aktivnosti je minister, pristojen za 
energetiko. 
 
Infrastruktura za izvajanje obveznih občinskih GJS varstva okolja 
Ureditev infrastrukture, ki so objekti in naprave, namenjene izvajanju GJS varstva okolja, je do neke mere 
vsebovana le v Zakonu o vodah21 (v nadaljevanju: ZV-1) in se nanaša na vodno infrastrukturo (46. člen 
ZV-1). Veljavni ZGJS nima določb, ki bi urejale tovrstna pravna vprašanja, povezana z infrastrukturo, 
potrebno za izvajanje državnih ali občinskih javnih služb varstva okolja, opredeljenih v Zakonu o varstvu 
okolja22 (v nadaljevanju: ZVO-1), zato bodo v prenovljenem ZGJS urejena tudi ta vprašanja. 
 

                                                      

20  Računsko sodišče je nepravilnosti ugotovilo že v revizijskem poročilu Ureditev izvajanja gospodarske javne 

službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja, št. 1206-5/2008-29 z dne 24. 3. 2009.   
21   Uradni list RS, št. 67/02, 57/08. 
22   Uradni list RS, št. 39/06-UPB1, 70/08, 108/09. 
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Rok za pripravo zakona, ki bo nadomestil veljavni ZGJS, je odvisen od programa dela vlade, ki bo 
sestavljena po predčasnih volitvah v državni zbor, predvidoma pa bo zakon pripravljen za sprejem na 
vladi do konca leta 2012. Osebe, odgovorne za pripravo novega ZGJS, so minister, pristojen za okolje in 
prostor, minister, pristojen za promet, minister, pristojen za energetiko, in minister, pristojen za 
gospodarstvo.  

2.3.3 Ocena izkazanih popravljalnih ukrepov 

Predstavljene popravljalne ukrepe ocenjujemo kot zadovoljive. Vlada je izkazala izvedene aktivnosti za 
pripravo novega zakona, ki bo nadomestil veljavni ZGJS, za obravnavo na vladi do konca leta 2012. Na 
podlagi že izvedenih aktivnosti in načrtovane dinamike aktivnosti je mogoče pričakovati, da bo vlada v 
novem ZGJS predpisala, da se lastništvo infrastrukture za izvajanje GJS uredi v vseh področnih predpisih 
enovito. Vlada je določila osebe, odgovorne za izvedbo posameznih aktivnosti za sistemsko ureditev 
lastništva infrastrukture za izvajanje GJS. 
 

2.4 Urejanje razmerij med lastnikom infrastrukture za izvajanje 
GJS in izvajalcem GJS v področnih predpisih 

2.4.1 Opis nesmotrnosti 

Nekateri področni predpisi (Zakon o javnih cestah23, v nadaljevanju: ZJC; ZZelP, EZ) urejajo razmerja pri 
infrastrukturi za izvajanje GJS, zato se določbe Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin24 
(v nadaljevanju: ZSPDPO) glede na prvi odstavek 2. člena ZSPDPO ne uporabljajo. ZJC določa sklenitev 
koncesijske pogodbe o upravljanju in vzdrževanju avtocest, ZZelP določa uporabo železniške 
infrastrukture na podlagi pogodbe o opravljanju GJS, pri čemer uporabe ni mogoče primerjati s pojmom 
uporabe po ZSPDPO. Za energetsko infrastrukturo EZ določa, da je v lasti izvajalca GJS (GJS SOPO) 
oziroma jo družba SODO za izvajanje GJS SODO najame od lastnika distribucijskega omrežja. 
Nasprotno, ZVO-1, ki ureja izvajanje GJS varstva okolja, razmerij pri infrastrukturi za izvajanje GJS ne 
ureja in se zato za ureditev teh razmerij uporablja ZSPDPO.   
 
V področnih predpisih niso enako opredeljena pravna razmerja glede lastništva infrastrukture za izvajanje 
GJS ter odnos med državo/občinami kot lastniki infrastrukture in izvajalci GJS za vse GJS, ki so predmet 
revizije. Glede na to, da pri infrastrukturi za izvajanje GJS varstva okolja razmerja niso urejena v 
področnem predpisu (ZVO-1) in jih tudi ne določata niti ZSPDPO niti Zakon o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti25, je računsko sodišče ocenilo, da vlada ni zagotovila pogojev, 
na podlagi katerih bi bilo mogoče ustrezno urediti razmerja med občinami in izvajalci GJS na področju 
varstva okolja.  
 

                                                      

23  Uradni list RS, št. 33/06-UPB1, 45/08, 42/09, 109/09. 
24  Uradni list RS, št. 14/07. 
25  Uradni list RS, št. 86/10. 
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Vlada je morala v odzivnem poročilu izkazati načrt aktivnosti z navedbo aktivnosti, odgovornih oseb in 
rokov za pripravo pravnih podlag, ki bodo jasno določale in urejale možna razmerja med 
državo/občinami kot lastniki infrastrukture in izvajalci GJS.  

2.4.2 Izkazani popravljalni ukrepi 

Medresorska delovna skupina bo do konca leta 2011 pripravila poročilo o dejanskem stanju izvajanja GJS 
in problematiki na posameznih področjih (promet, energetika, varstvo okolja ipd.), saj je problematika v 
zvezi z javno infrastrukturo po področjih iz pristojnosti posameznega ministrstva zelo različna. Poročilo 
bo podlaga za nadaljnjo analizo dejanskega stanja ter podlaga za pravno ureditev razmerij med lastnikom 
infrastrukture in izvajalcem GJS. Vlada je v prilogi k odzivnemu poročilu predložila Osnutek obrazca 
analize stanja GJS.26  
 
Rok za pripravo zakona, ki bo nadomestil veljavni ZGJS in v katerem bodo jasneje določena razmerja 
med državo in občinami kot lastniki infrastrukture in izvajalci GJS, je odvisen od programa dela vlade, ki 
bo sestavljena po predčasnih volitvah v državni zbor, predvidoma pa bo zakon pripravljen za sprejem na 
vladi do konca leta 2012. Osebe, odgovorne za pripravo novega ZGJS, so minister, pristojen za okolje in 
prostor, minister, pristojen za promet, minister, pristojen za energetiko, in minister, pristojen za 
gospodarstvo.  

2.4.3 Ocena izkazanih popravljalnih ukrepov 

Predstavljene popravljalne ukrepe ocenjujemo kot zadovoljive. Vlada je izkazala izvedene aktivnosti za 
pripravo novega zakona, ki bo nadomestil veljavni ZGJS in za to ustanovila medresorsko delovno 
skupino. Vlada je pripravila osnutek obrazca, na podlagi katerega bo izvedena analiza, ki bo podlaga za 
pripravo poročila o dejanskem stanju izvajanja GJS na različnih področjih, do konca leta 2011. Vlada je 
navedla roke za izvedbo aktivnosti in osebe, odgovorne za pripravo novega ZGJS, ki bo določil razmerja 
med državo in občinami kot lastniki infrastrukture in izvajalci GJS. 
 

                                                      

26  Osnutek obrazca analiza stanja GJS, 20. 10. 2011. Obrazec vsebuje vprašanja v zvezi z delovanjem GJS, in sicer: 
pregled vrst GJS in njihovih oblik; problemi in ozka grla, ki preprečujejo učinkovito in pregledno delovanje 

javnih služb; dobre rešitve na področju, ki bi jih bilo smiselno ohraniti ali nadgraditi; pregled zakonodaje v 

pripravi, ki se navezuje na GJS, pregled relevantnih pravnih predpisov, ki urejajo področje GJS; problemi pri 
nadzoru nad izvajanjem predpisov; ureditev in razmejitev pristojnosti inšpekcijskih služb na državni in občinski 

ravni; kako urediti razmejitev med nalogami in pristojnostmi na državni in lokalni ravni. 
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2.5 Pravna ureditev razmerij pri infrastrukturi za izvajanje GJS 

2.5.1 Opis nesmotrnosti27 

2.5.1.1 Lastninska pravica 

V slovenskem pravnem redu, kljub obstoju lastninske in stavbne pravice, ki vsaka na svoj način 
omogočata lastništvo na infrastrukturi za izvajanje GJS, ne obstaja takšna stvarna pravica, ki bi državi ali 
občini ustrezno zagotovila trajno lastništvo na objektih, napravah in omrežjih infrastrukture za izvajanje 
GJS. Gre za primere, ko država oziroma občina ni lastnica zemljišča, na, nad ali pod katerim se nahaja 
infrastruktura za izvajanje GJS.  
 
Glede na to, da infrastruktura služi opravljanju GJS, je za ureditev razmerij med lastnikom zemljišča in 
lastnikom infrastrukture za izvajanje GJS treba uporabiti izjeme od načela superficies solo cedit, ki jih določa 
Stvarnopravni zakonik28, zlasti stavbno pravico. Trajanje stavbne pravice je časovno omejeno na 
devetindevetdeset let29 in po prenehanju stavbne pravice ponovno v celoti zaživi načelo povezanosti 
zemljišča in objekta. Ker je doba uporabe infrastrukture načeloma zaradi neprestanih obnov neomejena, 
po mnenju računskega sodišča omejena stvarna pravica ni primerna za uveljavljanje lastništva 
infrastrukture za izvajanje GJS, predvsem zato, ker bi se po izteku omejenega časovnega obdobja 
ponovno pojavilo tveganje glede dodatnih izplačil odškodnin za podaljšanje stavbne pravice.   
 
Vlada je morala v odzivnem poročilu izkazati načrt aktivnosti z navedbo aktivnosti, odgovornih oseb in 
rokov za opredelitev stvarne pravice, ki bo zagotavljala vpis lastništva na infrastrukturi za izvajanje GJS, v 
predpisih. 

2.5.1.2 Javna evidenca o lastništvu infrastrukture za izvajanje GJS 

V zemljiško knjigo se vpisujejo le podatki o nepremičninah in ne zajemajo v celoti podatkov o vseh 
infrastrukturnih objektih, napravah in omrežjih na njih, zato iz zemljiške knjige ni razvidno lastništvo teh 
nepremičnin oziroma infrastrukture za izvajanje GJS. Kataster gospodarske javne infrastrukture pa 
izkazuje vrste obstoječih infrastrukturnih objektov, naprav in omrežij, vendar nima statusa javne knjige, na 
podlagi katere bi lahko dokazovali lastništvo nepremičnin oziroma infrastrukture za izvajanje GJS na njih.  
 
V pravnem redu ni vzpostavljena javna evidenca, ki bi imela status javne knjige in bi zagotavljala podatke 
o lastništvu infrastrukturnih objektov, naprav in omrežij, kar je povezano z neustrezno opredelitvijo 
stvarnih pravic, ki bi državi/občini omogočale vpis lastninske pravice na infrastrukturi za izvajanje GJS. 
 

                                                      

27  V točki je podano več nesmotrnosti skupaj, ker je vlada izkazala njihovo odpravljanje s sprejemom enotnega 

sistemskega predpisa. 
28  Uradni list RS, št. 87/02. 
29  Omejitev je kogentne narave, razlog zanjo pa je v vsebini stavbne pravice, saj ta pomeni celovit in obsežen poseg 

v lastninsko pravico lastnika zemljišča in bi se s trajno omejitvijo lahko v celoti izgubila njegova lastninska 
upravičenja. 
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Vlada je morala izkazati načrt aktivnosti z navedbo aktivnosti, odgovornih oseb in rokov za vzpostavitev 
evidence, ki bo imela status javne knjige in bo zagotavljala podatke o legi in fizičnih lastnostih 
infrastrukture ter hkrati podatke o stvarnih pravicah na infrastrukturi za izvajanje GJS.  

2.5.1.3 Služnost 

V pravnem redu ni predpisana obveznost ustanovitve služnosti v korist države, kadar gre za izvajanje 
državne GJS, oziroma v korist občine, če gre za izvajanje občinske GJS. Služnosti se vpisujejo v korist 
izvajalcev GJS, zato je pri zamenjavi izvajalca treba popraviti vpise imetnikov služnostne pravice 
v zemljiški knjigi v korist novega izvajalca GJS.  
 
Ob takšni ureditvi obstaja večje tveganje, da novi izvajalec GJS ne bo mogel zagotoviti nemotenega 
delovanja omrežij in objektov in s tem izvajanja GJS, kot če bi ureditev zagotavljala postopke obveznega 
vpisa služnosti v korist države ali občine, ki je v skladu z ZGJS dolžna zagotavljati GJS zaradi 
zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu. Obenem pa bi postopek 
obveznega vpisa služnosti v korist države ali občine zmanjšal tveganje za plačevanje odškodnin prejšnjemu 
imetniku služnostne pravice oziroma lastniku služeče nepremičnine za ustanovitev nove služnosti ter 
stroškov ustanovitve nove služnosti v zemljiški knjigi.      
 
Vlada je morala izkazati načrt aktivnosti z navedbo aktivnosti, odgovornih oseb in rokov za dopolnitev 
predpisov z določbami, ki bodo urejale vpisovanje služnosti na infrastrukturi za izvajanje GJS v korist 
države, ko gre za državne GJS, oziroma v korist občine, ko gre za občinske GJS; odpravo časovne 
omejitve trajanja osebnih služnosti pri infrastrukturi za izvajanje GJS; uporabo/izkoriščanje služnosti 
vsakokratnega izvajalca GJS; ureditev služnosti, ki so jih neustrezno pridobili izvajalci GJS, in njihov 
prenos na državo ali občino in vpis v zemljiško knjigo.  

2.5.1.4 Vpis javnega dobra v zemljiško knjigo 

Predpisi, ki infrastrukturo za izvajanje GJS opredeljujejo kot grajeno javno dobro, določajo tudi obvezen 
vpis te infrastrukture kot javno dobro v zemljiško knjigo. Vendar pa ti predpisi ne določajo sankcij, če 
pristojno ministrstvo oziroma pristojna občinska uprava to dejanje opustita. Ker v predpisih tudi ni 
določen nadzor nad izvajanjem določbe četrtega odstavka 21. člena ZGO-1, ni zagotovljena popolnost 
vpisa tovrstnih podatkov v zemljiško knjigo. Objektov, naprav in omrežij infrastrukture za izvajanje GJS 
ni mogoče vselej vpisati v zemljiško knjigo, zato obstaja tveganje, da določena infrastruktura30 ni 
opredeljena kot grajeno javno dobro. Opustitev vpisov javnega dobra v zemljiško knjigo pa po oceni 
računskega sodišča pomembno vpliva na tveganje, da pride do neupravičenega razpolaganja z 
infrastrukturnimi objekti, saj bi bil ob zaznambi javnega dobra v zemljiški knjigi pravni promet z 
infrastrukturo za izvajanje GJS onemogočen.   
 
Vlada je morala izkazati načrt aktivnosti z navedbo aktivnosti, odgovornih oseb in rokov za vzpostavitev 
ustreznega nadzora nad določitvijo infrastrukture kot grajenega javnega dobra in vpisom tovrstnih 
podatkov v zemljiško knjigo, z opredelitvijo nosilca, predmeta in obsega nadzora ter sankcij za neizvajanje 
vpisov statusa grajenega javnega dobra v zemljiško knjigo.  

                                                      

30  Kot npr. energetske infrastrukture, infrastrukture za izvajanje GJS varstva okolja ipd.  
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2.5.2 Izkazan popravljalni ukrep 

V pripravi je Zakon o omrežjih gospodarske javne infrastrukture (v nadaljevanju: ZOGI), ki bo sistemski 
zakon za določanje stvarnih pravic na omrežjih gospodarske infrastrukture – in tako tudi na omrežjih 
gospodarske javne infrastrukture –, za njihovo evidentiranje v evidenci javnega značaja ter vpisovanje v 
zemljiško knjigo. ZOGI bo predvidoma določal vpisovanje služnosti na infrastrukturi v korist države, ko 
gre za državne GJS, oziroma v korist občine, ko gre za občinske GJS; odpravljene bodo časovne omejitve 
trajanja osebnih služnosti pri infrastrukturi za izvajanje GJS, določena pa bo tudi uporaba/izkoriščanje 
služnosti vsakokratnega izvajalca GJS. Služnosti, ki so jih neustrezno pridobili izvajalci GJS, in njihov 
prenos na državo ali občino ter vpis v zemljiško knjigo, pa bo vlada uredila v področnih predpisih in 
novem ZGJS.  
 
Vsebinske rešitve predloga ZOGI so: 

• vzpostavitev fikcije, da ima omrežje pravno lastnost nepremičnine; 
• lastninska pravica se vzpostavi na omrežjih, kjer predmet ni izenačen z zemljiščem (omrežje ne terja 

pretežnostne uporabe zemljišča); 
• osnovna ureditev med lastniki omrežij in lastniki nepremičnin, po katerih omrežje poteka, je sui generis 

stvarna pravica, ki predstavlja služnost postavitve omrežja; 
• služnost postavitve omrežja se tipsko opredeli po vsebini tako, da obsega upravičenja postavitve, 

namenskega obratovanja, vzdrževanja in obnavljanja omrežja; 
• služnost postavitve omrežja se določi kot neločljivo (akcesorno) upravičenje vsakokratnega lastnika 

omrežja (omrežje pridobi značaj gospodujočega dobra); 
• omrežje se označi z enoličnim identifikacijskim znakom v registru omrežij gospodarske infrastrukture; 
• služnost postavitve omrežja se vpiše v zemljiški knjigi v korist vsakokratnega lastnika omrežja (po 

zgledu osnovnega vložka pri etažni lastnini); 
• uzakonijo se dopolnilna pravila, ki nudijo varstvo pred povečanjem omejitev lastninske pravice in 

emisij omrežja, onemogočajo prenehanje služnosti postavitve omrežja zaradi prodaje nepremičnine na 
javni dražbi ali ob stečaju lastnika služeče nepremičnine, določajo primerno odškodnino ob bistvenem 
posegu v lastninsko pravico, določajo, da se služnost postavitve omrežja do vzpostavitve lastninske 
pravice na omrežju šteje za nepravo stvarno služnost, za katero pa se v celoti uporabljajo pravila o 
stvarnih služnostih ipd.; 

• določijo se posebna pravila za terciarna in/ali kapilarna (potrošniška) omrežja; 
• določijo se pravila za presojo in odreditev zemljiškoknjižnega vpisa že pridobljenih pravic (npr. 

izvenknjižno pridobljena služnost na podlagi pravnomočne odločbe ali priposestvovanja) ali 
pričakovalnih pravic (npr. služnost izgovorjena na podlagi zavezovalnega pravnega posla brez 
perfektne intabulacijske klavzule); 

• določijo se obsežne in natančne prehodne določbe zaradi vpliva predvidene ureditve na zatečena 
razmerja. 

 
Ministrstvo za okolje in prostor bo v sodelovanju s Službo Vlade RS za zakonodajo v novembru 2011 
začelo intenzivno pripravljati predlog ZOGI in predlagalo njegovo vključitev v program dela nove vlade. 
Na Ministrstvu za okolje in prostor je v pripravi Akt o ustanovitvi projektne skupine, katere naloga je 
priprava predloga ZOGI v obliki in vsebini, ki bo primerna za obravnavo na vladi in v državnem zboru, 
ter priprava amandmajev in pomoč pri oblikovanju odgovorov vlade v postopku sprejemanja predloga 
zakona v državnem zboru. Oseba, odgovorna za pripravo ZOGI, je minister, pristojen za okolje. 
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2.5.3 Ocena izkazanih popravljalnih ukrepov 

Predstavljen popravljalni ukrep ocenjujemo kot zadovoljiv. Vlada je pripravila izhodišča za predlog ZOGI, v 
katerih je upoštevala zahteve in priporočila računskega sodišča glede ureditve stvarnih pravic na 
infrastrukturi za izvajanje GJS in glede vzpostavitve javne evidence o lastništvu infrastrukture za izvajanje 
GJS. Določila je osebo, odgovorno za pripravo ZOGI ter za vključitev predloga ZOGI v program dela 
nove vlade. 
 

2.6 Namenskost porabe nadomestila za uporabo infrastrukture za 
izvajanje GJS 

2.6.1 Opis nesmotrnosti 

Z drugim odstavkom 80. člena Zakona o javnih financah31 (v nadaljevanju: ZJF) je zagotovljeno, da se 
prihodki od nadomestila za uporabo infrastrukture za izvajanje GJS porabijo za financiranje investicij v 
katero koli stvarno premoženje države ali občine. Če država in občina z vsakoletnim proračunom ne 
določita namenske porabe teh sredstev, obstaja tveganje, da se bodo sredstva porabila znotraj integralnega 
proračuna za druge namene (npr. upravne zgradbe, vrtce ipd.). 32 Namenskost porabe sredstev nadomestila 
za uporabo infrastrukture za izvajanje GJS bi morala biti natančneje opredeljena tudi v javnofinančnih 
predpisih, saj takšna opredelitev v področnih predpisih ne zagotavlja njihove namenske rabe. S tem bi se 
odpravilo tudi tveganje, da bi se morali potencialni interesenti za porabo teh sredstev vsako leto ponovno 
odločati o isti stvari, ter zagotovilo dolgoročnejšo določitev namenskosti teh sredstev na sistemski ravni. 
 
Prometna infrastruktura  
V področnem predpisu za ceste (ZDARS-1) je ustrezno opredeljena namenskost porabe koncesijske 
dajatve, niso pa določeni roki za plačilo koncesijske dajatve v državni proračun, temveč je to prepuščeno 
ureditvi v koncesijski pogodbi.  
 
V ustreznem predpisu za železniško infrastrukturo (ZZelP) je opredeljena namenskost porabe uporabnine, 
vendar je v podzakonskem aktu določilo, da se zaračunana uporabnina, ki jo plačuje prevoznik na osnovi 
odločbe Javne agencije za železniški promet, nakaže na transakcijski račun upravljavca (Slovenske 
železnice, d. o. o.) namesto v državni proračun, kar ni v skladu z načelom popolnosti proračuna iz četrtega 
odstavka 2. člena ZJF, ki določa, da se ''v proračunu izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo državi oziroma občini, ter 

vsi izdatki države oziroma občine za posamezne namene''.   
 
Vlada pri urejanju razmerij glede železniške infrastrukture ni zagotovila popolnosti izkazovanja 
proračunskih prihodkov, kar ni v skladu z načelom popolnosti proračuna iz četrtega odstavka 
2. člena ZJF. 
 

                                                      

31  Uradni list RS, št. 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10. 
32  Prvi odstavek 80. člena ZJF določa, da je "najemnina od oddaje stvarnega premoženja v najem prihodek proračuna države 

oziroma občine, ki je lastnik premoženja, če ni s posebnim zakonom drugače določeno". V drugem odstavku pa določa, da se 

lahko uporabi samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja države oziroma občine. 



18 UREDITEV RAZMERIJ PRI INFRASTRUKTURI ZA IZVAJANJE GJS | Porevizijsko poročilo 

 

Infrastruktura za izvajanje obveznih občinskih GJS varstva okolja 
Vlada je namenskost porabe sredstev za uporabo infrastrukture za izvajanje GJS varstva okolja 
(najemnine) opredelila v pravilniku o oblikovanju cen GJS, kar ni v skladu z zahtevo prvega odstavka 
43. člena ZJF, ki določa, da se namenskost proračunskih prihodkov lahko določi le z zakonom ali 
odlokom občine. Vprašanja, povezana s plačevanjem najemnine, pa je vlada prepustila ureditvi v letni 
pogodbi med občino in izvajalcem GJS. 
 
Namenskost porabe sredstev za uporabo infrastrukture za izvajanje GJS varstva okolja je opredeljena v 
pravilniku o oblikovanju cen GJS, kar je v neskladju s 43. členom ZJF. Pravilnik ni ustrezen pravni akt za 
urejanje razmerij med lastnikom infrastrukture in izvajalcem GJS ter namenskosti porabe najemnine, saj 
prvi odstavek 43. člena ZJF določa, da se namenskost proračunskih prihodkov lahko določi le z zakonom 
ali odlokom občine.  
 
Vlada niti v splošnih niti v področnih predpisih ni določila rokov plačila sredstev za uporabo 
infrastrukture za izvajanje GJS v državni/občinski poračun. Računsko sodišče je takšno ureditev ocenilo 
kot neučinkovito, saj pomeni tveganje, da sredstva v državni/občinski proračun ne bodo nakazana.  
 

Vlada je morala v odzivnem poročilu izkazati načrt aktivnosti z navedbo aktivnosti, odgovornih oseb in 
rokov za opredelitev namenskosti prihodkov od nadomestila za uporabo infrastrukture za izvajanje GJS v 
ustreznih predpisih in izkazati ureditev plačevanja teh nadomestil v državni/občinski proračun. 

2.6.2 Izkazani popravljalni ukrepi 

Pri pripravi novega ZJF v letu 2011 je upoštevan predlog računskega sodišča, da se v proračun države 
vključijo različne obvezne dajatve, ki se sicer s posebnimi zakoni odstopijo samostojnim pravnim osebam 
javnega prava. 215. člen predloga ZJF določa, da se morajo do 1. 1. 2014 vsi predpisi, ki določajo, da 
obvezne dajatve niso prihodek blagajn javnega financiranja, uskladiti z ZJF. Takšna ureditev upošteva 
načelo enotnosti in načelo popolnosti proračuna. Po navedbah vlade je bil predlog ZJF v septembru 2011 
že obravnavan na vladi, vendar zaradi političnih razmer ni bil posredovan v proceduro državnemu zboru. 
 
Predlagana bo sprememba zakonov, ki urejajo nadomestila za uporabo infrastrukture za izvajanje GJS 
tako, da bodo navedena nadomestila v teh zakonih določena kot namenski prejemek proračunov v 
področnih zakonih. Na podlagi te ureditve bodo nadomestila kot namenski prejemki določena tudi v 
letnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto, in v odlokih, s katerimi se sprejmejo 
občinski proračuni, če bo na posameznih področjih izkazana potreba po vlaganjih v infrastrukturo. Vlada 
navaja, da bodo predlogi sprememb področnih zakonov pripravljeni za obravnavo na vladi do konca 
leta 2012. Osebe, odgovorne za izvedbo, so minister, pristojen za finance, minister, pristojen za okolje in 
prostor, minister, pristojen za promet, minister, pristojen za energetiko, in minister, pristojen za 
gospodarstvo. 
 
Železniška infrastruktura 
V začetku septembra 2011 je bila pripravljena sprememba Uredbe o dodeljevanju vlakovnih poti in 
uporabnini na železniški infrastrukturi. V predlogu uredbe Ministrstvo za promet predlaga spremembo 
27. člena, ki določa, da se uporabnina nakazuje upravljavcu javne železniške infrastrukture. Predlog 
spremenjene uredbe, s katero bo predlagano tudi nakazovanje zaračunane uporabnine v državni proračun, 
naj bi po navedbah vlade konec oktobra 2011 posredovali Evropski komisiji, ki bo na predlagane 
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spremembe podala svoje mnenje. Na podlagi pozitivnega mnenja Evropske komisije bo uredba predlagana 
za sprejem na vladi. Oseba, odgovorna za izvedbo postopka spremembe uredbe, je minister, pristojen za 
promet. 
 
Cestna infrastruktura 
S sprejemom in uveljavitvijo ZDARS-1 (s 4. 12. 2010) vprašanje rokov za plačilo koncesijske dajatve v 
državni proračun ni več relevantno, saj ZDARS-1 ne ureja koncesijske dajatve.  

2.6.3 Ocena izkazanih popravljalnih ukrepov 

Predstavljene popravljalne ukrepe ocenjujemo kot zadovoljive. Vlada je določila osebe, odgovorne za 
pripravo predlogov sprememb področnih zakonov, ki bodo nadomestila za uporabo infrastrukture za 
izvajanje GJS opredelili kot namenski prejemek proračunov, ter rok za predložitev v vladno obravnavo do 
konca leta 2012.  
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3. MNENJE O IZKAZANIH POPRAVLJALNIH 

UKREPIH 
Pregledali smo odzivno poročilo, ki ga je na podlagi zahteve iz revizijskega poročila o smotrnosti ureditve 
razmerij pri infrastrukturi za izvajanje gospodarskih javnih služb v obdobju od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010, 
izdelala Vlada Republike Slovenije. Ocenili smo, da je odzivno poročilo, ki ga je s podpisom in pečatom 
potrdila mag. Helena Kamnar, generalna sekretarka Vlade Republike Slovenije, verodostojno. 
 
Zadovoljivost izkazanih popravljalnih ukrepov smo ocenili na podlagi posredovanega opisa ukrepov in 
predložene dokumentacije vlade. Menimo, da smo pridobili zadostne in ustrezne podlage in dokaze, da 
lahko podamo oceno o zadovoljivosti izkazanih ukrepov. 
 
S popravljalnimi ukrepi, ki jih je izkazala vlada, so bili začeti postopki, ki predstavljajo podlago za odpravo 
nesmotrnosti, ugotovljenih v revizijskem poročilu.  
 
Ocenjujemo, da so ukrepi, ki jih je sprejela vlada za odpravo nesmotrnosti, ugotovljenih pri reviziji 
ureditve razmerij pri infrastrukturi za izvajanje gospodarskih javnih služb, zadovoljivi. Z navedenimi ukrepi 
so vzpostavljene podlage za ustrezno ureditev razmerij pri infrastrukturi za izvajanje GJS ter vzpostavitev 
pravnega reda, ki bo jasno, pregledno in sistemsko urejal razmerja pri infrastrukturi za izvajanje GJS. 
 
 
Številka: 320-4/2010/61 
Ljubljana, 27. decembra 2011 
 
 
 
 
 
Dr. Igor Šoltes, 
generalni državni revizor 
 
 
 
Poslano: 

1. Vladi Republike Slovenije, priporočeno; 
2. Državnemu zboru Republike Slovenije, priporočeno; 
3. arhivu, tu. 
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