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Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 

prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) in 8. člena 

Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 

63/13) je Vlada Republike Slovenije na 59. redni seji dne 22. 10. 2015 pod točko 16.1 sprejela 

naslednji

S K L E P :

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z aktualno imigrantsko situacijo v Republiki 

Sloveniji in ugotovila, da so zaradi tega z dnem 22. 10. 2015 nastopile posebne 

razmere na področju opravljanja železniškega prometa.

2. Vlada Republike Slovenije je določila seznam prednostnih prevoznih storitev v 

železniškem prometu, ki je priloga in sestavni del tega sklepa.

3. Vlada Republike Slovenije je pooblastila dr. Petra Gašperšiča, ministra za 

infrastrukturo, da v skladu s prejšnjo točko na pobudo mag. Vesne Györkös Žnidar, 

ministrice za notranje zadeve, določi vlake, ki morajo voziti, in delo, ki mora biti v zvezi 

s tem opravljeno, ter po potrebi omeji mednarodni in notranji železniški promet. Vse 

aktivnosti morajo biti vodene tako, da bo nastajala čim manjša gospodarska škoda v 

železniškem prometu.

4. Sredstva za povračilo stroškov prevozov iz naslova obvezne gospodarske javne 

službe in za škodo zaradi ustavljenega mednarodnega in notranjega železniškega 

prometa ter vzpostavitve izrednih potniških vlakov v notranjem železniškem potniškem 

prometu se evidentirajo v skladu z Navodilom za povračilo stroškov, nastalih kot 

posledica migrantskega toka.

PRILOGA:

–   Seznam prednostnih prevoznih storitev v železniškem prometu

Mag. Darko Krašovec

generalni sekretar

Prejmejo:

Ministrstvo za infrastrukturo–

Ministrstvo za finance–

Ministrstvo za notranje zadeve–

Ministrstvo za obrambo–

Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo–

Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje–
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