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PRILOGA: POROČEVALEC DRŽAVNEGA SVETA 



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 REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI 
ZBOR, 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 
račun : 50100-845-50204 

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

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

POPISU KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 

V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2000 

(ZPKG) 

- EPA 823 - II - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 129. seji dne 14/10-1999 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O POPISU KMETIJSKIH 
GOSPODARSTEV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2000, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije z navedenim predlogom zakona 
nadomešča gradivo, ki ga je poslala z dopisom, št. 205-00/ 
99-1 (Z1) z dne 21/5-1999 in 4/10-1999. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o popisu kmetijskih 
gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 2000 obravnava po 
hitrem postopku, ker sprejem zakona zahtevajo finančne 
obveznosti, ki jih zakon določa v letu 2000, 2001 in 2002. 

Nujno je, da je glede na predvideni sprejem proračuna za leto 
2000 in 2001 zakon sprejet pravočasno, kar je v letu 1999, to 
pa sodi med izredne potrebe države, posebej upoštevajo 
dejstvo, da priprave za uresničevanje zakona že tečejo. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Tomaž BANOVEC, direktor Statističnega urada Republike 
Slovenije, 

- Irena KRIŽMAN, namestnica direktorja Statističnega urada 
Republike Slovenije, 

- Irena OREŠNIK, pomočnica direktorja v Statističnem uradu 
Republike Slovenije. 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

V Sloveniji sta bila izvedena le dva samostojna popisa kmetijskih 
gospodarstev (Popis osnovnih zmogljivosti kmetij): prvi leta 1930 
in drugi leta 1960. Leta 1969 je bil izveden vzorčni popis kmetijskih 
gospodarstev. V letih 1971, 1981 in 1991 so bila kmetijska 
gospodarstva popisana v okviru popisa prebivalstva. 

Zaradi izvajanja popisa kmetijskih gospodarstev v okviru popisa 
prebivalstva so bili podatki slabše kvalitete. Slovenija si je ob 
zadnjem popisu zelo prizadevala, da bi izvajali popisa ločeno, 
vendar s svojim predlogom v zveznem statističnem zavodu ni 
uspela. 

Ločevanje teh dveh popisov priporočata tako FAO kot tudi 
Evropska unija. 

Podatki zadnjega popisa 1991 ne zadovoljujejo potreb po 
strukturnih podatkih. Po eni strani so podatki nepopolni, ker ni bila 
popisana struktura pridelave na njivah, po drugi strani pa so 
podatki zastareli, ker se je struktura kmetijskih gospodarstev 
spremenila. 

Z vzorčnim popisom kmetijskih gospodarstev (Vzorčni popis 
osnovnih zmogljivosti kmetij) v letu 1997 smo pridobili podatke o 
velikosti kmetijskih gospodarstev, o zemljiščih v obdelavi, o številu 
živine, kmetijskih objektih in strojih ter o delovni sili v kmetijstvu. 
Pridobljeni podatki so zanesljivi le na nacionalni ravni. Manjkajo 
podatki po regijah in občinah, prav tako so podatki o manj pogostih 
kmetijskih kulturah in živalih nezanesljivi. Tako stanje onemogoča 
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objektivno in argumentirano načrtovanje regionalne politike na 
področju kmetijstva. Regionalni podatki o kmetijstvu bodo med 
drugimi osnova za uporabo strukturnih fondov Evropske unije. 

Predloženi zakon ureja organizacijo in izvajanje popisa, uporabo 
podatkov in njihovo zaščito ter zagotavljanje potrebnih finančnih 
sredstev za izvedbo popisa. 

Ob popisu prebivalstva 1991 sta to področje urejala Zakon o 
popisu prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih 
gospodarstev v letu 1991 (Ur. I. SFRJ št. 3/90) in Zakon o popisu 
prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih gospodarstev 
v SR Sloveniji v letu 1991 (Ur. I. RS št. 8/90). Omenjeni popisi 
potekajo v skladu z mednarodnimi standardi in priporočili vsaj 
vsakih deset let, in sicer ločeno: popis kmetijskih gospodarstev 
se izvede posebej, popis prebivalstva pa posebej. 

Pripravo posebnega zakona za popise predvideva že Zakon o 
državni statistiki (Ur. I. RS št. 45/95), ki v 26. členu določa, da 
obsežnejša občasna statistična raziskovanja v državi, ki se ne 
izvajajo v okviru nacionalnega programa statističnih raziskovanj 
(popisi, ankete, ipd.), urejajo posebni zakoni. S popisom kmetijskih 
gospodarstev v letu 2000 bodo kot poročevalske enote zajete 
fizične in pravne osebe. Za fizične osebe se bodo zbirali njihovi 
osebni podatki. Določitev, kateri podatki se bodo zbirali v okviru 
popisa, pomeni v predloženem zakonu uskladitev z načeli in 
zahtevami Ustave Republike Slovenije in Zakona o varstvu 
osebnih podatkov (Ur. I. RS št. 59/99). 

Slovenija se je odločila za registrsko orientacijo državne statistike. 
Tako predloženi zakon predvideva na eni strani v čim večji meri 
uporabo že zbranih podatkov iz administrativnih registrov, na 
drugi strani pa uporabo določenih podatkov, zbranih s popisom 
kmetijskih gospodarstev za vzpostavitev Registra kmetijskih 
gospodarstev, ki je v nastajanju na Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. Tako se bomo izognili nepotrebnemu 
obremenjevanju posameznikov, kar je v skladu z načelom 
ekonomičnosti. 

2. Popisi kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji 

Popisi kmetijskih gospodarstev se v svetu po priporočilih FAO 
izvajajo najmanj vsakih deset let. Tudi v državah Evropske unije 
izvajajo popise kmetijskih gospodarstev na deset let. Naslednji 
popis je v Evropski uniji opredeljen z uredbo EEC 571/88 in 
dopolnjen z uredbo EC 2467/96, ki predpisuje, katere podatke je 
treba zbrati, njihove definicije ter leto, za katero se ti podatki 
zberejo. Predpisano je leto 1999 ali 2000. Pri tem Evropska unija 
pripisuje izreden pomen sočasnemu izvajanju popisov kmetijskih 
gospodarstev v državah kandidatkah za vstop v Evropsko unijo. 

Evropska zakonodaja glede popisa določa: 
referenčno leto, 
definicijo kmetijskega gospodarstva, 

- prag zajetja, 
karakteristike, 
definicije karakteristik, 
oblike pošiljanja in roke za posredovnje podatkov Eurostatu, 
program standardnih tabel, 
razvoj in uporabo banke podatkov EUROFARM. 

Države članice so odgovorne za organizacijo in izvedbo popisa 
kmetijskih gospodarstev. V njihovo pristojnost sodijo naslednje 
odločitve oz. naloge: 

referenčni dan in čas izvedbe popisa 
organizacija in izvedba popisa, predvsem zbiranje podatkov 
in obdelava podatkov. 

Raziskovanja skupnosti pokrivajo naslednja kmetijska 
gospodarstva: 
1. tista, ki so tehnično in ekonomsko samostojne enote; 
2. imajo enotno vodstvo; 
3. se ukvarjajo s kmetijsko pridelavo; 
4. imajo vsaj 1 ha kmetijskih zemljišč v uporabi oziroma lahko 
tudi manj, če 
5. pridelajo ustrezen del za prodajo, 
ali 
6. s kmetijsko pridelavo presegajo določeno fizično mejo, ki jo 
določi država članica. 

Če države članice uporabljajo drugačne fizične meje glede velikosti 
kmetijskih gospodarstev (več kot 1 ha kmetijske zemlje), potem 
velja naslednje: 

7. izločena so lahko le tista najmanjša kmetijska gospodarstva, ki 
skupaj prispevajo 1 % ali manj k skupni standardni bruto dodani 
vrednosti kmetijstva (standard gross margin) določene države. 

Definicija standardne bruto dodane vrednosti - SBDV (standard 
gross margin): SBDV je razlika med 

- standardno vrednostjo pridelave po cenah na pragu kmetijskega 
gospodarstva, brez davka na dodano vrednost 
in 
- standardno vrednostjo specifičnih stroškov, ki so neposredno 
vezani na pridelavo. 

Standardna bruto dodana vrednost se računa kot povprečje treh 
zaporednih let za vse kmetijske kulture (na ha) in za vsako vrsto 
živine (na žival). 

Seznam podatkov, ki se zbirajo za kmetijska gospodarstva v 
okviru Evropske unije: 

A. Geografski položaj kmetijskega gospodarstva 
B. Uradno lastništvo in upravljanje kmetijskega gospodarstva 
C. Tip posesti 
D. Obdelovalna zemlja 
E. Vrtovi 
F. Trajni pašniki in travniki 
G. Trajni nasadi 
H. Druga zemljišča 
I. Kombinirani in sekundarni posevki, gobe, namakanje, 

rastlinjaki, ekonomska praha 
J. Živina 
K. Mehanizacija 
L. Delovna sila 
M. Dopolnilne dejavnosti. 

Individualni podatki o kmetijskih gospodarstvih so shranjeni v 
banki podatkov EUROFARM, ki jo vodi Eurostat. Ta je sestavljena 
iz zaščitenih individualnih podatkov in standardnih tabel agregiranih 
podatkov, ki so stalno dostopne uporabnikom. 

Popis bo pripravljen na osnovi naslednjih EU predpisov: 

* Council Regulation (EEC) No 571/88 of 29 February 1988 on 
the organisation of.Community surveys on the structure of agri- 
cultural holdings betvveen 1988 and 1997. 
OJ No L 56 of 2.3.88, p.1 

* Commlssion Declslon (89/651/EEC) of 26 October 1989 re- 
lating to the definitions of the characteristics and to the list of 
agricultural products for the surveys on the structure of agricul- 
tural holdings during the period 1988 to 1997. 
OJ No L 391 of 31.12.89, p.1 
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* Commlssion Declsion (96/170/EC) of 15 February 196 adapt- 
ing Annex I of Council Regulalion No 571/88 on the organisation 
of Community surveys on the structure of agricultural holdings 
betvveen 1988 and 1997 and Commission Decision No 89/651/ 
EEC relating to the definitions of the characteristics and to the list 
of agricultural products for these surveys. 
OJ No L 47 of 24.2.96, p.23 

* Council Regulatlon (EC) No 2467/96 of 17 December 1996 
amending Regulation (EEC) No 571/88 on the organisation of 
Community surveys on the structure of agricultural holdings. 
OJ No L 335 of 24.12.96, p.3 

* Commission Declsion (97/418/EC) of 19 June 1997 amend- 
ing Annex I of Decision No 89/651/EEC relating to the definitions 
of the characteristics and to the list of agricultural products re- 
garding the surveys on the structure of agricultural holding. 
OJ No L 177 of 5.7.97, p.26 

* Commission Decision (97/341 /EC) of 20 March 1997 estab- 
lishing, for the survey on the structure of agricultural holdings in 
1995 and 1997, the Community programme of statistical tables to 
be stored in the Tabular Data Bank (BDT) of the Eurofarm sys- 
tem. 
OJ No L 149 of 6.6.97, p.1 

* Commission Declsion (85/377/EEC) of 7 June 1985 estab- 
lishing a Community typology for agricultural holdings. 
OJ No L 220 of 17.8.85, p.1 

* Commission Decision (94/376/EC) of 30 May 1994 amending 
Decision No 85/377/EEC establishing a Community typology for 
agricultural holdings. 
OJ No L 171 of 6.7.94, p.30 

* Commission Declsion (96/393/EC) of 13 June 1996 amend- 
ing Decision No 85/377/EEC establishing a Community typology 
for agricultural holdings. 
OJ No L 163 of 2.7.96, p.45 

* Commission Decision (90/36/EEC) of 16 January 1990 fixing 
the agro-economic trend coefficient to be used for defining the 
European size unit in connection with the Community typology for 
agricultural holdings. 
OJ No L 19 of 24.1.90, p.16 

* Commlsion Decision (98/377) of 13 June 1998 adapting An- 
nex I to Council Regulation (EEC) No 571/88 in view of the organi- 
sation of the Comminity surveys on the structure of agricultural 
holdings. 
F-1 No L 168 of 18.5.98 

* Council Regulation (EEC) No 837/90 of 26 March 1990 con- 
ceming statistical information to be supplied by the Member States 
on cereals production. 
OJ No L 88 Of 3.4.90, p.1 

* Council Regulation (EEC) No 959/93 of 5 April 1993 concern- 
ing statistical information to be supplied by the Member States on 
crop products other than cereals. 
OJ No L 98 of 24.4.93, p.1 

* Commlsion Regulation (EC) No 2197/95 of 18 September 
1995 amending the Annexes to Council Regulations (EEC) No 
837/90 concerning statistical information to be supplied by the 
Member states on cereal production and (EEC) No 959/93 con- 
cerning statistical information to be supplied by the member States 
on corp products other than cereals. 
OJ No L 221 of 19.9.95, p.2 

* Council Directive 93/23/EEC of 1 June 1993 on the statistical 
surveys to be carried out on pig production. 
OJ No L 149 of 21.6.93, p.1 

* Commlsion Declsion (94/432/EC) of 30 May 1994 laying down 
detailed rules for the application of Council Directive 93/23/EEC 
as regards the statistical surveys on pig population and produc- 
tion. 
OJ No L 179 of 13.7.94, p.22 

* Council Directive 93/24/EEC of 1 June 1993 on the statistical 
surveys to be carried out on bovine animal production. 
OJ No L 149 of 21.6.93, p.5 

* Commlsion Decision (94/433/EC) of 30 May 1994 laying down 
detailed rules for the application of Council Directive 93/24/EEC 
as regards the statistical surveys on cattle population and pro- 
duction, and amending the said Directive. 
OJ No L 179 of 13.7.94, p.27 

* Council Directive 93/25/EEC of 1 June 1993 on the statistical 
surveys to be carried out on sheep and goat stocks. 
OJ No L 149 of 21.6.93, p.10 

* Commlsion Declsion (94/434/EC) of 30 May 1994 taying down 
detailed rules for the application of Council Directive 93/25/EEC 
as regards the statistical surveys on sheep and goat population 
and production. 
OJ No L 179 of 13.7.94, p.33 

* Commlsion Declsion (95/380/EC) of 18 September 1995 
amending Commission Decisions 94/432/EC, 94/433/EC and 94/ 
434/EC laying down detailed rules for the application of Council 
Directive 93/23/EEC on the statistical surveys to be carried out 
on pig production, 93/24/EEC on the statistical surveys to be 
carried out on bovine animal production and 93/25/EEC on the 
statistical surveys to be carried out on sheep and goat stocks. 
OJ No L 228 Of 23.9.95, p.25 

* Council Directive 97/77/EC of 16 December 1997 amending 
Directives 93/23/EEC, 93/24/EEC and 93/25/EEC on the statisti- 
cal surveys to be carried out on pig, bovine animal and sheep and 
goat production. 
OJ No L 10 of 16.1.98, p.28 
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Popisi v nekaterih državah Evropske unije 

V evropskih državah obstajajo tri glavne rešitve glede zakonske 
podlage za popis kmetijskih gospodarstev. V večini držav se popis 
obravnava kot del rednega statističnega programa in je kot tak 
opredeljen v statističnem zakonu (Danska) ali pa še dodatno v 
nacionalnem programu statističnih raziskovanj (Nemčija). 
Nekatere države uporabljajo le zakonodajo EU (Irska). Manjšina 
ureja ta del s posebnim zakonom (Italija). Vse države članice pa 
so obvezane izvesti popis v letu in na način, ki sta predpisana v 
evropski zakonodaji. 

V nekaterih državah izvajajo popis vsako leto (Belgija, 
Nizozemska, Velika Britanija, Luksemburg), druge ga izvajajo 
vsakih 10 let, kot je predpisano v zakonodaji Evropske unije 
(Italija, Irska, Grčija). Države, kjer je kmetijstvo izrazito 
ekonomska.kategorija in imajo kmetijska gospodarstva obliko 
podjetij, popis izvajajo po pošti (Danska, Švedska). Večina držav 
izvaja popis s pomočjo popisovalcev (Italija, Irska, Nemčija, 
Belgija, Finska, Francija). 

Popisi so osnova za analizo strukturnih sprememb na nacionalni 
in regionalni ravni. Hkrati so zelo pomembni za druga statistična 
raziskovanja, ki se izvajajo v času med enim in drugim popisom, 
ker se podatki uporabljajo kot osnova za izbor vzorcev. 

1) načelo zaščite individualnih (osebnih in t. i. neosebnih) podatkov. 
Podatki, ki se zberejo v skladu s predloženim zakonom, se smejo 
uporabljati samo za statistično obdelavo in oblikovanje statističnih 
agregatov. Edino izjemo v zvezi s tem načelom pridvideva zakon 
glede tistih podatkov, ki se uporabijo za nastavitev registra 
kmetijskih gospodarstev. Varstvo informacijske zasebnosti 
posameznika, to je varstvo in zavarovanje osebnih podatkov pri 
zbiranju, obdelovanju, hranjenju in uporabi osebnih podatkov, se 
zagotavlja v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

2) načelo namenske uporabe podatkov. 
Podatki se smejo uporabljati samo za namene, za katere so bili 
zbrani. To načelo je v tesni povezavi z načelom zaščite, individualnih 
podatkov. 

3) načelo obveznega dajanja podatkov. 
Gre za zakonsko določeno obveznost poročevalskih enot (fizičnih 
in pravnih oseb), da dajo podatke, določene s tem zakonom. 

4) načelo ekonomičnosti. 
Bistvo tega načela je enkratno zbiranje podatkov. To pomeni, da 
podatkov, ki so že zbrani v registrih in drugih zbirkah podatkov, 
kadar je to mogoče, ne zbiramo ponovno, da se tako izognemo 
nepotrebnemu obremenjevanju posameznikov. 

4. Cilji in načela zakona 

Cilji zakona: 

Na podlagi tega zakona želimo zbrati podatke o osnovnih 
zmogljivostih vseh kmetijskih gospodarstev v Sloveniji, ki ustrezajo 
evropski definiciji kmetijskega gospodarstva. S tem bomo 
zagotovili podatke o kmetijstvu za uravnavanje nacionalne in 
lokalne (regionalne in občinske) kmetijske politike. 

Načela, na katerih temelji vsebina zakona: 

5. Finančne posledice zakona 

Potrebna sredstva za izvedbo popisa znašajo 383.000.000 tolarjev. 
Pretežni del sredstev (80 %) bo porabljen za terensko delo, to je 
za popisovanje kmetijskih gospodarstev s pomočjo popisovalcev. 
Popisati bo potrebno okoli 120.000 kmetijskih gospodarstev, za 
kar bo potrebnih 1700 popisovalcev in 180 inštruktorjev. 

Glavni del denarja bo potrebno zagotoviti v letu 2000, in sicer 
358.000.000 tolarjev. Za obdelavo in publiciranje podatkov v letu 
2001 pa je potrebno zagotoviti 25.000.000 tolarjev. 

poročevalec, št. 75 6 5. november 1999 



II. BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon ureja priprave, organizacijo in izvajanje popisa kmetijskih 
gospodarstev v letu 2000 (v nadaljnjem besedilu: popis), organe, 
pristojne za izvedbo popisa, pravice in obveznosti udeležencev 
popisa, varstvo osebnih podatkov, zbranih s popisom, objavljanje 
rezultatov popisa in financiranje popisa. 

2. člen 

(1) Popis v Republiki Sloveniji se opravi od 1. do 20. junija 2000. 
(2) Takoj po popisu se opravi statistična kontrola kakovosti 
podatkov, zbranih z popisom. 
(3) Popis in statistična kontrola kakovosti s popisom zbranih 
podatkov se opravi po stanju na dan 31. maj 2000 ob 24. uri. 

3. člen 

(1) S popisom se zajamejo kmetijska gospodarstva v Republiki 
Sloveniji, ki imajo: 
- najmanj 1 ha kmetijskih zemljišč v uporabi 
- če imajo manj kot 1 ha kmetijskih zemljišč v uporabi, pa tudi tista 
gospodarstva, ki imajo 

- najmanj 10 arov kmetijskih zemljišč in 90 arov gozda ali 
- najmanj 50 arov njiv in vrtov ali 
- najmanj 5 arov intenzivnih vinogradov ali 
- najmanj 30 arov vseh vinogradov ali 
- najmanj 10 arov intenzivnih sadovnjakov ali 
- najmanj 30 arov vseh sadovnjakov ali 
- najmanj 30 arov vinogradov in sadovnjakov ali 
-1 in več glav velike živine. 

(2) Kmetijsko gospodarstvo je po tem zakonu organizacijsko in 
poslovno zaokrožena celota kmetijskih zemljišč, gozdov, zgradb, 
opreme in delovne sile, ki ima enotno vodstvo ter se ukvarja s 
kmetijsko pridelavo. 

(3) Kmetijska pridelava obsega: 
pridelovanje kmetijskih rastlin: 
- pridelovanje žit, drugih poljščin in travinj, 

pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik, 
vinogradništvo in sadjarstvo, 

- gojenje gob; 
rejo živine: 

rejo goveda, 
rejo prašičev, 
rejo perutnine, 
rejo drobnice, 
rejo konj, 
gojenje čebel, 
rejo drugih živali; 

- predelavo kmetijskih pridelkov, pridelanih na kmetijskem 
gospodarstvu: 
predelavo mleka v mlečne izdelke, 
predelavo mesa v mesne izdelke, 
predelavo sadja (sokovi, žganje, sušenje sadja idr.), 
predelavo grozdja v vino, 
predelavo bučnih semen, oljk v olje. 

(4) Po tem zakonu je kmetijsko gospodarstvo enotno vodeno, če 
je enotno vodeno pri delitvi dobička in izgub, ne glede na število 
oseb, ki ga vodi. Če je upravljanje kmetijskega gospodarstva 

porazdeljeno med družinske člane, vendar sta dobiček in izguba 
skupna, skupni so tudi delovna sila in stroji, je to eno kmetijsko 
gospodarstvo. Na kmetijskem gospodarstvu lahko gospodari 
fizična ali pravna oseba. 

(5) Gospodar kmetijskega gospodarstva je po tem zakonu fizična 
ali pravna oseba, ki vodi kmetijsko gospodarstvo za svoj račun. 

4. člen 

S popisom se zberejo naslednji podatki: 
o lastnikih zemljišč: ime, priimek in naslov za fizične osebe 
oziroma firmo ali ime in sedež za pravne osebe; 
o gospodarju kmetijskega gospodarstva: ime, priimek, naslov, 
splošna in kmetijska izobrazba, dejavnost in način plačila za 
delo na kmetijskem gospodarstvu za fizične osebe oziroma 
firmo ali ime in sedež za pravne osebe: 
o drugih članih gospodinjstva: ime, priimek, naslov, leto rojstva, 
spol, izobrazba, dejavnost in način plačila za delo na 
kmetijskem gospodarstvu: 
o letu rojstva redno zaposlenih delavcev na kmetijskem 
gospodarstvu; 
naslov kmetijskega gospodarstva, če je ta drugačen od 
naslova oziroma sedeža gospodarja kmetijskega 
gospodarstva; 

- o površini zemljišč v lasti kmetijskega gospodarstva, zemljišč, 
danih ali vzetih v najem, zemljišč v uporabi, neobdelanih 
zemljišč, gozda in drevesnic gozdnega drevja; 
o površini kmetijskih zemljišč v uporabi: posevkih na njivah, 
zelenjavi in cvetju na prostem in v zaščitenih prostorih, 
večletnih travnikih in pašnikih, trajnih nasadih; 
o številu živine v lasti in lasti drugega po kategorijah; 
o poseku in spravilu lesa, prodaji lesa na panju; 
o številu kmetijskih strojev, opremi in objektih; 

- o obliki opravljanja dejavnosti; 
- o morebitni dopolnilni dejavnosti kmetijskega gospodarstva; 

o knjigovodstvu na kmetijskem gospodarstvu; 
- o pogozdovanju; 
- ali ima kmetijsko gospodarstvo, kadar je gospodar fizična 

oseba, predvidenega prevzemnika. 

II. ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE POPISA 

5. člen 

(1) Podatke o kmetijskem gospodarstvu, katerega gospodar je 
fizična oseba, daje gospodar kmetijskega gospodarstva ali druga 
polnoletna oseba, ki pozna podatke o kmetijskem gospodarstvu. 
(2) Podatki o kmetijskem gospodarstvu pravnih oseb se zberejo 
po pošti. 

6. člen 

(1) Podatki, potrebni za izvedbo popisa, se lahko zbirajo oziroma 
pridobijo iz vseh obstoječih uradnih in drugih administrativnih zbirk 
podatkov javnega in zasebnega sektorja. 
(2) Z načinom zbiranja podatkov iz prejšnjega odstavka in vrsto 
teh podatkov mora popisovalec seznaniti osebo, na katero se 
podatki nanašajo, oziroma osebo, ki podatke daje. 

7. člen 

Upravljalci zbirk, ki so pooblaščeni za njihovo vodenje in 
vzdrževanje, morajo posredovati potrebne podatke Statističnemu 
uradu Republike Slovenije brezplačno, v roku in na način, kot ga 
ta določi. 
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8. člen 

(1) Popis izvedejo Statistični urad Republike Slovenije in drugi 
nosilci, določeni s tem zakonom. 
(2) Strokovni nosilec povezovanja in usklajevanja dela pri 
izvajanju popisa je Statistični urad Republike Slovenije. 

14. člen 

(1) Pri izpolnjevanju svojih nalog morajo osebe iz prejšnjega člena 
pokazati pooblastilo brez vnaprejšnje zahteve. 
(2) Po preteku veljavnosti pooblastila morajo vrniti pooblastilo 
izdajatelju, in sicer najkasneje naslednji dan po izteku veljavnosti. 

9. člen 

Statistični urad Republike Slovenije opravlja naslednje naloge: 
organizira in usklajuje pripravljalna dela za popis; 

- obvešča prebivalstvo o popisu; 
daje navodila pooblaščenim izvajalcem popisa in drugim 
osebam, ki sodelujejo pri popisu; 
organizira in nadzoruje strokovno-metodološko usposabljanje 
inštruktorjev, popisovalcev in drugih oseb, ki sodelujejo pri 
popisu; 
nudi organizacijsko in strokovno-metodološko pomoč 
inštruktorjem pri pripravi, organizaciji in izvedbi popisa; 
preverja popisne vprašalnike in jih pripravlja za ročno in strojno 
obdelavo; 
izbere tehnologijo za vnos in strojno obdelavo podatkov; 

- obdela in objavi zbrane podatke. 

10. člen 

(1) Organ, pristojen za kmetijsko svetovanje, in Statistični urad 
Republike Slovenije, določita inštruktorje popisa, ki jih izbereta 
med kmetijskimi svetovalci in drugimi strokovnjaki. Statistični urad 
Republike Slovenije inštruktorje pooblasti in zagotovi finančna 
sredstva za njihovo delo. 
(2) Inštruktor popisa opravlja naslednje naloge: 
- izbere in imenuje popisovalce na svojem območju; 
- zagotovi prostorske pogoje za pouk popisovalcev in njihovo 

delo v zvezi s popisom; 
- preveri in dopolni vnaprej pripravljene sezname kmetijskih 

gospodarstev skupaj s predstavniki občin in upravnih enot, 
ki so na njegovem svetovalnem območju; 
nadzira delo popisovalcev in preveri, če so podatki v popisnih 
vprašalnikih logični in se računsko ujemajo; 
skrbi za sprotno dostavo izpolnjenih vprašalnikov 
Statističnemu uradu Republike Slovenije. 

11. člen 

(1) Fizična oziroma pravna oseba iz 5. člena tega zakona, ki je 
zajeta s popisom, mora brezplačno posredovati pravilne in 
popolne odgovore na vsa vprašanja iz popisnih vprašalnikov. 

(2) Podatke o odsotnih članih gospodinjstva daje tisti član 
gospodinjstva, ki so mu podatki najbolj znani, o otrocih, starih 
do 15 let, pa eden izmed staršev, posvojitelj ali skrbnik. 

12. člen 

Če osebe, ki mora dati podatke, ob popisu ni v stanovanju, 
podatkov pa ni mogoče zbrati na način iz drugega odstavka 11. 
člena tega zakona, ji pusti popisovalec pisno obvestilo, da se bo 
še enkrat oglasil. 

13. člen 

Inštruktorji popisa in popisovalci morajo imeti za svoje delo pisno 
pooblastilo, ki ga izda predstojnik Statističnega urada Republike 
Slovenije. 

15. člen 

Izdajatelj pooblastil mora voditi evidenco izdanih in vrnjenih 
pooblastil. 

III. UPORABA PODATKOV IN NJIHOVA ZAŠČITA 

16. člen 

(1) Podatki, zbrani s popisom, se uporabljajo samo"za statistične 
namene, razen tistih, ki se bodo uporabili za vzpostavitev registra 
kmetijskih gospodarstev, v pristojnosti ministrstva, pristojnega 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
(2) Podatki, ki se bodo uporabili za vzpostavitev registra iz 
prejšnjega odstavka, so: 

naslov kmetijskega gospodarstva, če je ta drugačen od 
naslova gospodarja kmetijskega gospodarstva; 
o lastnikih zemljišč: ime, priimek in naslov; 

- o gospodarju kmetijskega gospodarstva: EMŠO, ime, priimek, 
naslov in izobrazba; 

- površina zemljišč v lasti kmetijskega gospodarstva, zemljišč, 
danih ali vzetih v najem, zemljišč v uporabi, neobdelanih 
zemljišč, gozda; 
površina kmetijskih zemljišč v uporabi, njiv, večletnih travnikov 
in pašnikov, trajnih nasadov; 

- število živine v lasti in lasti drugega. 
(3) Podatki, ki se uporabijo za vzpostavitev registra iz prvega 
odstavka tega člena, morajo biti na popisnem vprašalniku označeni 
s črko R. 
(4) Uporaba podatkov iz drugega odstavka tega člena za 
vzpostavitev registra iz prvega odstavka tega člena je možna do 
31.12. 2003. 

17. člen 

Rezultate popisa objavi Statistični urad Republike Slovenije; 
prve v 30 dneh po končanem popisu, 
osnovne podatke šest mesecev po končanem popisu, 
celovite in podrobne rezultate popisa pa leto po končanem 
popisu. 

18. člen 

(1) Statistični urad Republike Slovenije in drugi izvajalci, ki so 
pooblaščeni, da v okviru popisa zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in 
posredujejo podatke, ki se nanašajo na določenega ali določljivega 
posameznika, sprejmejo in zagotovijo izvajanje organizacijskih in 
tehničnih postopkov in ukrepov za zavarovanje podatkov v skladu 
z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 
(2) Varstvo podatkov, zbranih s popisom, ki se nanašajo na 
določenega ali določljivega posameznika, se zagotavlja v skladu 
z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 
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19. člen 

(1) Osebe, zaposlene v Statističnem uradu Republike Slovenije 
ali pri drugih izvajalcih popisa iz 10. člena, ki pri svojem delu 
zvedo za vsebino podatkov, zbranih s popisom, ki se nanašajo 
na določenega ali določljivega posameznika, so jo dolžni varovati 
kot uradno tajnost. 
(2) Dolžnost varovanja uradne tajnosti iz prejšnjega odstavka 
velja tudi za inštruktorje in popisovalce. 
(3) Na popisnih vprašalnikih mora biti vidno označeno, da podatki 
pomenijo uradno tajnost. 

IV. ZAGOTAVLJANJE FINANČNIH SREDSTEV 

20. člen 

Finančna sredstva za pripravo, organizacijo in izvedbo popisa 
se zagotovijo Statističnemu uradu Republike Slovenije v okviru 
proračuna za leti 2000 in 2001. 

21. člen 

(1) Celotna finančna sredstva iz prejšnjega člena znašajo 
383.000.000 tolarjev in se razporedijo na posamezni leti v zneskih: 

za leto 2000 358.000.000 tolarjev, 
- za leto 2001 25.000.000 tolarjev. 
(2) Finančna sredstva iz prejšnjega odstavka se tekoče 
revalorizirajo v skladu s stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin 
v Republiki Sloveniji. 

- ;-*4 
22. člen 

Finančna sredstva za pripravo, organizacijo in izvedbo popisa 
se uporabijo za materialne stroške, plačilo izvajalcev popisa in 
nakup potrebne opreme. 

V. KAZENSKI DOLOČBI 

23.člen 

(1) Z denarno kaznijo od 500.000 do 1.000.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek pravna oseba, če ne da podatkov, ki se od nje 

zahtevajo s popisom, ali če da nepravilne podatke ali onemogoči 
preverjanje podatkov iz 4. člena tega zakona. 
(1) Z denarno kaznijo od 50.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka. 

24. člen 

Z denarno kaznijo od 50.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek: 

posameznik, če ne da podatkov, ki se od njega zahtevajo s 
popisom, ali če da nepravilne podatke ali onemogoči 
preverjanje podatkov iz 4. člena tega zakona; 
popisovalec, če v popisne vprašalnike vnese napačne 
podatke oziroma ne vnese podatkov, ki mu jih da oseba, 
zajeta s popisom. 

VI. KONČNE DOLOČBE 

25. člen 

(1 Predstojnik Statističnega urada Republike Slovenije predpiše 
vsebino popisnih vprašalnikov in metodoloških navodil za 
organiziranje in izvedbo popisa. 
(2)Pred Izdajo navodil iz prejšnjega odstavka mora pridobiti mnenja: 

sosvetov za kmetijstvo in gozdarstvo, 
- ministra, pristojnega za kmetijsvo, gozdarstvo in prehrano, 
- ministra, pristojnega za okolje in prostor in 

ministra, pristojnega za ekonomske odnose in razvoj. ' 

26. člen 

(1) Statistični urad Republike Slovenije poroča Vladi Republike 
Slovenije o opravljenih nalogah in finančnih sredstvih, porabljenih 
za pripravo, organizacijo in izvedbo popisa, in sicer vsako leto 
najkasneje do 31. maja za predhodno leto. 
(2)Zaključno poročilo in dokončen obračun porabljenih sredstev 
predloži Statistični urad Republike Slovenije Vladi Republike 
Slovenije najkasneje v 90 dneh po zaključku vseh del. 

27. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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III. OBRAZLOŽITEV t ■{ > 

Vsebina predloga zakona o popisu kmetijskih gospodarstev v 
letu 2000 je razdeljena na šest poglavij. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE (členi od 1-4) 

V njih so opredeljeni vsebina zakona, čas izvedbe popisa in pomen 
izrazov uporabljenih v tem zakonu. 

Popis, izveden na podlagi tega zakona, bo popolnoma usklajen s 
standardi v Evropski uniji. Popis se izvede leta 2000 kot to zahteva 
zakonodaja Evropske unije. Popisovanje se izvede v mesecu 
juniju, to je v istem času, kot se letno popišejo površine zasajene 
in zasejane s posameznimi kmetijskimi kulturami, in število govedi. 
Popišejo se kmetijska gospodarstva, ki ustrezajo definiciji 
kmetijskega gospodarstva v Evropski uniji, upošteva se velikostni 
prag, ki ga predpisuje evropska zakonodaja. Takih kmetijskih 
gospodarstev je v Sloveniji okrog 90.000, vendar jih bo potrebno 
popisati več (skupaj največ 120.000), ker v Sloveniji ni na voljo 
ažurnega seznama aktivnih kmetijskih gospodarstev. Obstoječi 
seznami vsebujejo tudi že propadla kmetijska gospodarstva. Za 
kmetijska gospodarstva se zberejo podatki, ki jih zahteva 
zakonodaja Evropske unije. Dodatno se zberejo podatki o članih 
gospodinjstva, ki ne delajo na kmetijskem gospodarstvu, ter 
podatki o poseku, spravilu lesa in prodaji lesa na panju. 

Podatki o članih gospodinjstva, ki ne delajo na kmetijskem 
gospodarstvu, so potrebni za socioekonomsko analizo 
slovenskega kmetijstva, ki ga na sedanji stopnji razvoja ni mogoče 
obravnavati kot izključno ekonomske kategorije, temveč tudi kot 
močno izraženo socialno sestavino. 

Podatke o poseku in spravilu lesa je potrebno zbrati s popisom 
zaradi velikih sprememb v lastništvu gozdov po letu 1991, ki so 
porušile sistem zbiranja teh podatkov v zasebnih gozdovih. 

II. ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE POPISA 
(členi od 5-15) 

Za metodologijo in organizacijo popisa je zadolžen Statistični urad 
Republike Slovenije (SURS). Strokovne naloge SURS-a so 
določene v 9. členu. Poleg metodoloških in organizacijskih nalog 
za izvedbo popisa je SURS zadolžen tudi za obveščanje 
prebivalstva o popisu, preverjanje popisnih vprašalnikov in njihovo 
pripravo za nadaljno obdelavo in obdelavo ter objavo zbranih 
podatkov. 

Kmetijska gospodarstva, na katerih gospodari fizična oseba, se 
popišejo s pomočjo popisovalcev, podatki za kmetijska 
gospodarstva, katerih gospodar je pravna oseba pa se zberejo 
po pošti. Popisovalce izberejo in njihovo delo nadzirajo 
strokovnjaki, ki jih izbere organ, pristojen za kmetijsko svetovanje. 
Po mnenju predlagatelja je Kmetijska svetovalna služba v okviru 
Uprave Republike Slovenije za pospeševanje kmetijstva, s svojo 

mrežo terenskih svetovalcev, najbolj usposobljena služba v 
Sloveniji za izvedbo popisa. Popisovalci in inštruktorju popisa 
morajo imeti za svoje delo pisno pooblastilo, ki ga izda direktor 
SURS-a in ga morajo pri izvrševanju svojih nalog pokazati brez 
vnaprejšnje zahteve. 

V predloženem zakonu je predvidena uporaba podatkov iz 
administrativnih registrov za potrebe popisa, kar na eni strani 
pomeni racionalizacijo zbiranja podatkov za potrebe popisa, na 
drugi strani pa možnost preverjanja podatkov, zbranih v teh 
registrih. 

III. UPORABA PODATKOV IN NJIHOVA ZAŠČITA 
(členi od 16-19) 

Podatki, zbrani s popisom, se smejo uporabljati samo za statistično 
obdelavo in oblikovanje statističnih agregatov. Edina izjema je 
predvidena v zakonu v 16. členu, in sicer bi del zbranih podatkov 
uporabili za vzpostavitev administrativnega registra kmetijskih 
gospodarstev v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano. Vsi podatki, predvideni za tako uporabo, morajo biti v 
vprašalniku označeni s črko R. Pred uporabo teh podakov v ta 
namen je potrebno sprejeti poseben zakon o administrativnem 
registru kmetijskih gospodarstev, ki mora natančno opredeliti, za 
katere namene se bodo smeli podatki iz omenjenega registra 
uporabljati. 

V zakonu predvideni rok (približno 2 leti in pol), v katerem je 
potrebno podatke za administrativni register kmetijskih 
gospodarstev prevzeti, je potreben zaradi hitro se spreminjajoče 
strukture kmetijskih gospodarstev. Po navedenem roku bodo 
podatki tako zastareli, da jih ne bo več mogoče korektno 
uporabljati za administrativne namene. 

Zaradi ogromne količine zbranih individualnih podatkov je v 
predloženem zakonu določena dolžnost vseh, ki pri svojem delu 
zvedo za vsebino podatkov, da jih varujejo kot uradno tajnost. 
Določena je tudi dolžnost vseh izvajalcev popisa, da zagotovijo 
izvajanje organizacijskih in tehničnih postopkov in ukrepov za 
zavarovanje podatkov v skladu z zakonom o varstvu osebnih 
podatkov. 

IV. ZAGOTAVLJANJE FINANČNIH SREDSTEV 
(členi od 20-22) 

Popis kmetijskih gospodarstev je zelo obsežen in drag projekt. 
Celotna proračunska sredstva, potrebna za izvedbo popisa, 
znašajo 383.000.000 tolarjev in so razdeljena po posameznih 
letih: v letu 2000 v znesku 358.000.000 tolarjev in v letu 2001 
25.000.000 tolarjev. 80 % potrebnih sredstev bo uporabljenih za 
popisovanje. Na podlagi testnih raziskovanj je bilo ugotovljeno, da 
cenejše metode zbiranja podatkov (poštne in telefonske ankete) 
v naših razmerah ne dajejo zanesljivih rezultatov. 
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V. KAZENSKI DOLOČBI (člena 23 in 24) VI. KONČNE DOLOČBE (členi od 25-27) 

V 24. členu je predvidena denarna kazen za prekršek za pravno 
osebo in odgovorno osebo pravne osebe, če ne da podatkov, ki 
se od nje zahtevajo s popisom, če da nepravilne podatke ali 
onemogoča preverjanje podatkov iz 4. člena tega žakona. 

V 25. členu je predvidena denarna kazen za prekršek za 
posameznika, če ne da podatkov, ki se od njega zahtevajo s 
popisom, če da nepravilne podatke ali onemogoča preverjanje 
podatkov iz 4. člena tega zakona, in za popisovalca, če v popisne 
vprašalnike vnese napačne podatke oziroma ne vnese podatkov, 
ki mu jih da oseba, zajeta s popisom. 

V končnih določbah je predvidena določitev vsebine popisnih 
vprašalnikov in metodoloških navodil za organizacijo in izvedbo 
popisa, ki jih po predhodni pridobitvi mnenj sosvetov za kmetijstvo 
in gozdarstvo, ministra, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, ministra, pristojnega za okolje in prostor in ministra, 
pristojnega za ekonomske odnose in razvoj, izda predstojnik 
SURS-a. 

Na koncu je določena dolžnost SURS-a, da o opravljenih nalogah 
in porabljenih finančnih sredstvih poroča Vladi Republike Slovenije 
za vsako leto, in to najkasneje do 31. maja za predhodno leto, 
pripravi pa tudi zaključno poročilo in dokončen obračun porabljenih 
sredstev. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA 
SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 

EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Predlog zakona o popisu kmetijskih gospodarstev v Republiki 
Sloveniji v letu 2000. 

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega 
sporazuma <? pridružitvi" 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", 
ki se nanašajo na predloženo gradivo: 

Predloženo gradivo se nanaša na 95. člen "Evropskega 
sporazuma o pridružitvi". 

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče 
obveznosti Izpolnjene: 

Iz sporazuma izhajajoče obveznosti so izpolnjene v celoti. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugI sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

Council Regulation EEC No 571/88 on the organisation of Com- 
munity surveys on the structure of agricultural holdings betvveen 
1988 and 1997 
Predlagani akt je v celoti usklajen s predpisom ES. 

Council Regulation EC No 2467/96 amending Regulation (EEC) 
No 571/88 on the organisation of Community surveys on the 
structure of agricultural holdings 
Predlagani akt je v celoti usklajen s predpisom ES. 

Commision 'Decision EC No 377/98 adapting Annex I to Council 
Regulation (EEC) No 571/88 in view of organisation of the Com- 
munity surveys on the structure of agricultural holdings 
Predlagani akt je v celoti usklajen s predpisom ES. 

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

Da. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zoorai 
navedenimi pravnimi viri ES Meto) 

1999 

5) Ali so zooral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

Zgoraj navedeni pravni viri ES niso prevedeni v slovenščino. 

6) Ali le predlog akta preveden In v kateri lezik? 

/ 

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

/ 

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

Zap. št. 615-27 Statistika: rok sprejema 2000-II in uveljavitve 2000- 
IV. 

Ime in priimek ter podpis Podpis ministra oziroma 
vodje pravne službe: predstojnika organa: 

Tjaša Zrnec, l.r. Tomaž Banovec, l.r. 
DIREKTOR 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 DAVČNEM POSTOPKU 

(ZDavP-D) 

- EPA 969 - II - hitri postopek 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

SKUPINA POSLANCEV 

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur. I. RS, št. 48/92) in 
174. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
(Ur. I. RS, RS, št. 40/93, 80/94, 3/95 - popravek, 28/96 in 26/ 
97) vlagajo podpisani poslanci 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-D) - hitri 
postopek 

in ga pošiljajo v obravnavo in sprejem po hitrem postopku. 

Predlog zakona predvideva črtanje sedanjega 223. a člena 
zakona o davčnem postopku. Ta določba od 1.1.1999 ne 
dopušča odpisa, delnega odpisa, odloga oziroma obročnega 
plačila prispevkov za pokojninsko, invalidsko in zdravstveno 

zavarovanje niti v primerih, ko bi lahko prisilna izterjava 
ogrozila preživljanje zavezanca in njegovih družinskih članov. 
Na podlagi 201. člena poslovnika Državnega zbora RS 
podpisani poslanci zato predlagajo, da Državni zbor 
Republike Slovenije obravnava predlog zakona po hitrem 
postopku. 

Na podlagi prvega odstavka 176. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije obveščajo, da bodo kot predlagatelji 
sodelovali na sejah delovnih teles Državnega zbora in na 
sejah Državnega zbora 

POSLANCI: 

Franci Rokavec, l.r. 
Alojz Vesenjak, l.r. 

Branko Tomažič, l.r. 
Benjamin Henigman, l.r. 

Ivan Božič, l.r. 

1. UVOD 

Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Po 13. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
iz leta 1992 (ZPIZ, Ur. I. RS, št. 12-632/92... 54-2417/98) so 
obvezno zavarovani kmetje in člani njihovih gospodarstev ter 
druge osebe, ki v Republiki Sloveniji opravljajo kmetijsko dejavnost 
kot edini ali glavni poklic, če ob vložitvi prijave v zavarovanje niso 
mlajši od 15 let, imajo splošno zdravstveno sposobnost za 
opravljanje kmetijske dejavnosti, ki jo ugotavlja služba medicine 
dela, in na zavarovanega člana dosegajo najmanj tolikšen 
katastrski dohodek ali drug dohodek, ki ustreza znesku 
zajamčene plače, zmanjšane za povprečne prispevke in davke 

(13. člen). Drugi kmetje se lahko vključijo v zavarovanje 
prostovoljno (24. člen). Za poln obseg pravic se mora kmet 
zavarovati od osnove, ki ni nižja od najnižje pokojninske osnove, 
povečane za davke in prispevke (231. člen). 

Do spremembe ZPIZ v letu 1996 (Ur. I: RS, št. 7-330/96) so se 
lahko vsi kmetje, ne glede na to, ali so bili v pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje vključeni obvezno ali prostovoljno, zavarovali za 
ožji obseg pravic po osnovi, ki je bila nižja od najnižje pokojninske 
osnove, vendar ne nižja od zajamčene plače (19. člen). 

Z novelo ZPIZ iz leta 1996 je bila povečana najnižja zavarovalna 
osnova za kmete, obvezno vključene v pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. Od 1. marca 1996 naprej se kmetje, obvezno 
vključeni v zavarovanje, zavarujejo najmanj po zavarovalni 
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osnovi, ki je enaka najnižji pokojninski osnovi, medtem ko so 
drugi kmetje lahko še naprej zavarovani po zavarovalni osnovi, 
ki ni nižja od zajamčene plače (5. in 51. člen zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 
Ur. I. RS, št. 7-330/96). 

Ob bistveno povečani najnižji zavarovalni osnovi v obveznem 
zavarovanju (bruto najnižja zavarovalna osnova za obvezno 
zavarovane kmete se je tedaj povečala od 33.200 na 76.000 
tolarjev) je ostala nespremenjena določba prvega odstavka 13. 
člena ZPIZ, po kateri se je kmet ali član kmečkega gospodarstva 
obvezno vključiti v zavarovanje, če dohodek na zavarovanega 
člana ustreza najmanj znesku zajamčene plače. 

Po odredbi o določitvi najnižjega katastrskega dohodka oziroma 
drugega dohodka na kmetiji, ki je podlaga za vključitev v obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz leta 1995 (Uradni list 
RS, št. 45-2178/1995) se je zavezanec za plačevanje davka iz 
kmetijske dejavnosti oziroma član kmečkega gospodarstva, ki je 
opravljal kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic in izpolnjeval 
pogoje iz prve alinee prvega odstavka 13. člena ZPIZ v letu 1995 
obvezno vključil v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, če je 
letni katastrski dohodek kmetije za leto 1995 skupaj z dohodkom 
iz opravljanja kmetijske dejavnosti, presegal znesek 103.999 SIT. 

Po odredbi (Ur. I. RS, št. 33-2183/96), izdani po uveljavitvi novele 
ZPIZ, se je moral kmet obvezno vključiti v pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, če je letni katastrski dohodek kmetije, na kateri 
opravlja kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic, skupaj z 
dohodkom iz opravljanja kmetijske dejavnosti dosegal najmanj 
104.000 tolarjev. Odredba je določila tudi, da se v primeru, ko na 
kmetiji pogoje za obvezno vključitev v zavarovanje izpolnjuje kmet 
in en ali več članov kmečkega gospodarstva, omenjene osebe 
same dogovorijo, katera med njimi se bo vključila v obvezno 
zavarovanje po določbi 13. člena ZPIZ. Če ni drugače dogovorjeno, 
je v obvezno zavarovanje vključen kmet. 

Z določbo o obvezni vključitvi vsaj ene osebe na kmetiji, ki izpolnjuje 
predpisane pogoje glede obveznega zavarovanja, je odredba 
očitno izhajala iz cilja, da povečanje prispevnih obveznosti ne bi 
smelo čezmerno obremeniti gospodarskega položaja kmetij. 
Odredba iz leta 1996 je dodatno razdelala tudi merila za 
prostovoljno vključitev kmetov v zavarovanje. 

Vendar se je prav po uveljavitvi povečane zavarovalne osnove 
za kmete, obvezno vključene v pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, dohodkovni položaj kmetijstva poslabšal. Sredi 
devetdesetih let je več živilskopredelovalnih in kmetijskih 
organizacij, s katerimi so kmetje neposredno ali posredno - na 
primer po svojih zadrugah - poslovno sodelovali, zašlo v stečaj 
ali pa so se te organizacije znašle v hudih finančnih težavah. 
Omenjene težave so se odrazile tudi v poslabšani plačilni 
zmožnosti večjega števila kmetov prav v času po uveljavitvi novele 
ZPIZ iz leta 1996. K temu je treba pripomniti, da kmetje niso imeli 
in nimajo enakih možnosti finančne reorganizacije kot zasebni 
podjetniki ali gospodarske družbe. Siceršnje poslabšanje 
dohodkovnega položaja kmetijstva je zmanjšalo tudi dohodkovne 
možnosti zavarovancev, ki so se v pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje vključili prostovoljno. 

Glede na opisano ureditev se kmet, ki je izpolnjeval dohodkovni 
pogoj za obvezno vključitev v zavarovanje, iz tega zavarovanja 
ni mogel odjaviti. Položaj je dodatno zaostrila še določba 223. a 
člen zakona o davčnem postopku, sprejeta z novelo zakona o 
davčnem postopku, sprejeti konec leta 1998 (ZdavP, Ur. I. RS, št. 
91 -4743/1998). Po tej določbi davčni organ ne more dovoliti odloga 
plačila, obročnega plačila ali odpisa dolga v zvezi s prispevki niti 
v primeru, ko bi se z izterjavo lahko ogrozilo preživljanje davčnega 
zavezanca in njegovih družinskih članov, niti ne more dovoliti 
odloga ali obročnega odplačila teh obveznosti v primeru začasne 

plačilne nezmožnosti, četudi na nastanek plačilne nezmožnosti 
davčni zavezanec ni mogel vplivati (223. a člen v povezavi z 89. 
do 92. členom ZDavP). 

Po podatkih Glavnega davčnega urada so neplačani prispevki 
kmetov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za leto 1995 
dosegli znesek 507 milijonov tolarjev (29 % vsote prispevnih 
obveznosti, odmerjenih za leto 1995). Že naslednje leto se je 
zaradi bistvenega povečanja najnižje zavarovalne osnove vsota 
odmerjenih prispevnih obveznosti kmetov za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje ob zmanjšanem številu zavezancev (leta 
1995 23.366, leta 1996 22.210 - kar pomeni 5-odstotno 
zmanjšanje) povečala s 1,740 milijarde na 2,973 milijarde tolarjev 
(povečanje za 71%). Ob tem se je bistveno porastel znesek 
neplačanih obveznosti tako absolutno (na 1,123 milijarde tolarjev) 
kot v deležu od celotne vsote odmerjenih obveznosti za leto 1996 
(38 %). Leta 1997 je znesek neplačanih obveznosti kmetov za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje dosegel 1,492 milijarde, 
leta 1998 1,607 milijarde in 31.7.1999 1,820 milijarde tolarjev. 
Vrednost neplačanih prispevkov za zdravstveno zavarovanje v 
obdobju od 1. 1. 1996 do 31.7.1999 se giblje med 237 milijoni in 
273 milijoni tolarjev s tem, da je odstotek neplačanih obveznosti 
nekoliko manjši kot pri pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

Na podlagi nove, sedaj veljavne odredbe (Ur. I. RS, št. 65-3131/ 
99) je bil s 1. avgustom 1999 povečan znesek, pri doseganju ali 
preseganju katerega se mora kmet vključiti v pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje. Pri določitvi novega mejnega zneska so 
bili upoštevani tudi izsledki iz študije o dohodkovnem položaju 
slovenskih kmetij (Kovačič in drugi, 1999). Glede na povečani 
mejni znesek dohodka za obvezno vključitev kmeta v zavarovanje 
je utemeljena ocena, da bo plačilo prispevkov v prihodnje bolj 
prilagojeno dohodkovnim zmožnostim zavezancev, da se bo prob- 
lem plačila prispevkov pojavljal v manjšem obsegu in ga bodo 
lahko pristojni organi reševali na podlagi splošnih predpisov. 

V predlogu novega zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju je predvideno, da kmet, ki je obvezno vključen v 
pokojninsko in Invalidsko zavarovanje, ob določenih pogojih 
zahteva izvzem iz obveznega zavarovanja. Izsledki študije o 
dohodkovnem položaju kmetij v Slovenije omogočajo strokovno 
podlago za izdelavo objektivnih meril, na podlagi katerih bi lahko 
kmet zahteval izvzem iz zavarovanja glede na dohodek kmetije 
in število družinskih članov. Vendar bo izvzem mogoče uveljaviti 
šele potem, ko bo začel veljati novi zakon o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju. 

Tudi odredba, ki jo je sprejel minister za delo, družino in socialno 
varstvo v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo, velja 
samo za čas po 1. avgustu 1999 in ne more razrešiti problema 
neplačanih zaostalih obveznosti. V večjem številu primerov so 
obveznosti kmetov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki 
so zapadle v plačilo za čas zavarovanja od 1. marca 1996 do 1. 
avgusta 1999, skupaj s pripadajočimi obrestmi dosegle takšno 
višino, da jih kmetija ne zmore. V teh primerih bi prisilna izterjava 
ogrozila preživljanje družinskih članov, ki jim je kmetijstvo edini ali 
glavni poklic, in bi načela tudi gospodarsko podlago kmetije. S 
tem pa bi postalo vprašljivo plačevanje prispevkov za socialno 
varnost v prihodnje. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Od novele, sprejete konec leta 1998, zakon o davčnem postopku 
ne dopušča več odpisa, delnega odpisa, odloga oziroma 
obročnega plačila prispevkov za pokojninsko, invalidsko in 
zdravstveno zavarovanje niti v primerih, ko bi lahko prisilna 
izterjava ogrozila preživljanje zavezanca in njegovih družinskih 
članov. Podatki o deležu izterjanih obveznosti kažejo, da se je 
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delež neplačanih obveznosti iz naslova prispevkov za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje povečal, kar kaže, da omenjena novela 
ni dosegla svojega namena, temveč se je znesek neplačanih 
zapadlih prispevkov v leti 1999 bistveno povečal. 

Predlog zakona zato ponovno uvaja možnost odpisa ali delnega 
odpisa, odloga oziroma obročnega plačevanja prispevkov za 
pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje po 
določbah, ki veljajo za odpis, delni odpis, odlog in obročno 
plačevanje davčnega dolga v zakonu o davčnem postopku. 

Čeprav so posledice spremembe zakona o davčnem postopku 
zaradi opisanega neskladja med cenzusom za obvezno vključitev 

v zavarovanje in dejansko najnižjo zavarovalno osnovo v obdobju 
od 1. 3.1996 do 1. 8.1999, najbolj očitne na področju prispevkov 
kmetov, predlagatelj smatra, da je zaradi enakega obravnavanja 
treba to vprašanje urediti tako, da bo rešitev veljala za plačilo 
prispevkov tudi drugih zavezancev. 

3. FINANČNE POSLEDICE 

Predvidoma zakon ne bi imel finančnih posledic, saj bi se 
odpisovale le neizterljive terjatve, obročno plačevanja in odložitev 
plačila pa bi celo izboljšala izterjavo prispevkov 

BESEDILO ČLENOV 

l.člen 2. člen 

V zakonu o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
35/98 - odločba US , 82/98, 91/98) se črta 223. a člen. RS. 

OBRAZLOŽITEV: 

Po 1. členu naj bi prenehala veljati določba 223. a člena zakona o 
davčnem postopku, po kateri se določbe o odpisu ali delnem 
odpisu, odlogu oziroma obročnem plačevanju davčnega dolga 
ne nanašajo -na prispevke za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje in prispevke za zdravstveno zavarovanje. 

Z uveljavitvijo določbe 1. člena je dana podlaga, da v skladu s 15. 
členom zakona o prispevkih za socialno varnost davčni organ 
odloča tudi o odpisu, delnem odpisu, odlogu (dolga s pripadajočimi 
obrestmi) in obročnem plačevanju prispevkov za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje. 
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ČLEN, KI SE SPREMINJA 

223. a člen 
prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in na 

Določbe 89., 90., 91. in 92. člena tega zakona se ne nanašajo na prispevke za zdravstveno zavarovanje. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH ZAKONA 0 SOCIALNEM 

VARSTVO (ZSV-B) 

- EPA 956 - II - skrajšani postopek 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

SKUPINA POSLANCEV h 

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur. I. RS, št. 48/92) 
ter 174. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
(Ur. I. RS, št. 40/93, 80/94, 3/95 - popravek, 28/96 in 26/97) 
vlaga skupina poslancev 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O 
SOCIALNEM VARSTVU (URADNI L. RS št. 54/92, 56/92, 13/ 
93, 42/94, 41/99) 

in ga pošilja v obravnavo in sprejem. 

Na podlagi 204. člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije predlaga, da predlog zakona Državni zbor obravnava 
po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevno 
spremembo. 

Na podlagi prvega odstavka 176. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije obvešča, da bo kot predlagatelj 
sodelovala na sejah delovnih teles Državnega zbora in na 
sejah Državnega zbora 

SKUPINA POSLANCEV 
1. Richard Beuermann, l.r. 

2. Stanislav Brenčič, l.r. 
3. Ivan Kebrič, l.r. 

I. UVOD 

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Zakon o socialnem varstvu ureja sistem socialno varstvenih 
dajatev in kot pogoj za pridobitev pravice do denarnega dodatka 
v 26. členu postavlja dohodkovne meje, postavljene glede na 
starost upravičencev. Tu določene meje so izredno nizke, zato 
se upravičenec lahko znajde v stanju materialne ogroženosti, 
čeprav jih dohodkovno presega. Zakon v 33. členu sicer res daje 
tudi možnost dodelitve denarnega dodatka za premostitev trenutne 
materialne ogroženosti, vendar je materialna ogroženost tudi v 
primeru preseganja "cenzusa" lahko dolgotrajnejša in ne le 
trenutna, denarna pomoč pa je še posebej dobrodošla v primeru 
minimalnega preseganja. Sprememba 33. člena dopušča take 
izjeme in širi možnost centrov za socialno delo odločati po 
diskrecijski pravici: upravičenci, ki presegajo postavljeno 
dohodkovno mejo, lahko v primeru materialne ogroženosti dobijo 
tudi denarno pomoč za daljši čas in ne le za trenutno premostitev. 

CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Predlagatelji želimo razširiti možnost centrov za socialno delo, da 
odločajo po diskrecijski pravici: tako bodo dobili upravičenci, ki 
presegajo postavljeno dohodkovno mejo, možnost, da lahko v 
primeru materialne ogroženosti dobijo tudi denarno pomoč za 
daljši čas in ne le za trenutno premostitev. 

OCENA FINANČNIH POSLEDIC 

Ker je odločitev v skladu s pravili postopka odvisna od proste 
presoje pristojnega centra za socialno delo v vsakem 
posamičnem primeru, finančnih posledic zakona ni mogoče 
predvideti. 
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OBRAZLOŽITEV SKRAJŠANEGA POSTOPKA 

Predlagatelj želi čimprej rešiti obstoječo situacijo tako, da 
sprememba zakona o socialnem varstvu daje centrom za 
socialno delo dodatno pooblastilo za odločanje po prostem 
preudarku in v primeru, kadar upravičenci presegajo v zakonu 

določene dohodkovne meje, daje možnost ne le dodelitve denarne 
pomoči za premostitev trenutne materialne ogroženosti, temveč 
tudi za obdobje, za katerega se sicer dodeli denarni dodatek 

Sicer pa predlagana novela ne spreminja temeljnih usmeritev, ki 
jih uvaja zakon, ampak ga le v manjši meri dopolnjuje. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o socialnem varstvu (Ur.l. RS št. 54/92, 56/92, 13/93, 
42/94, 41/99) se 33. člen spremeni tako, da se glasi: 

"Center za socialno delo lahko upravičencem dodeli izredni denarni 
dodatek za premostitev materialne ogroženosti mimo pogojev, 
določenih v prvem odstavku 26. člena tega zakona. 

Izredni denarni dodatek se dodeli glede na materialne potrebe 

upravičenca in se lahko dodeli kot enkratni dodatek, kadar gre za 
trenutno materialno ogroženost, ali kot izredni dodatek, ki ga 
center za socialno delo upravičencu lahko dodeli za obdobje, za 
katerega se dodeli denarni dodatek, kadar ugotovi, da gre za 
dolgotrajnejšo materialno ogroženost upravičenca. Višina 
izrednega denarnega dodatka ne more preseči zneska denarne 
pomoči kot edinega vira preživljanja." 

2. člen 

Ta zakon začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

III. OBRAZLOŽITEV: 

Sprememba 33. člena zakon o socialnem varstvu daje centrom 
za socialno delo dodatno pooblastilo za odločanje po prostem 
preudarku in v primeru, kadar upravičenci presegajo v zakonu 
določene dohodkovne meje, daje možnost ne le dodelitve denarne 

pomoči za premostitev trenutne materialne ogroženosti, temveč 
tudi za obdobje, za katerega se sicer dodeli denarni dodatek (za 
določen čas, največ za obdobje šestih mesecev, z možnostjo 
ponovne dodelitve). 

IV. BESEDILO ČLENA, KI SE 
SPREMINJA 

33. člen 

Center za socialno delo lahko upravičencem dodeli denarni 

dodatek za premostitev trenutne materialne ogroženosti, mimo 
pogojev,določenih v prvem odstavku 26. člena tega zakona.Višina 
denarnega dodatka iz prejšnjega odstavka se določi glede na 
materialne potrebe upravičenca, vendar ne more preseči zneska 
denarne pomoči kot edinega vira preživljanja. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA 0 

MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU 

MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO KRALJEVINE ŠPANIJE 

(BESMCP) 

- EPA 957 - II - 

Vlada Republike Slovenije je na 126. seji dne 30. septembra 
1999 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O 
MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU MED VLADO 
REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO KRALJEVINE ŠPANIJE, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 

Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

< 
- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve; 
- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze; 
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve; 
- Janez POŽAR, državni podsekretar v Ministrstvu za promet 

in zveze; 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve. 

1. člen 

Ratificira se Sporazum o mednarodnem cestnem prevozu med 
Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Španije, podpisan 
16.11.1995 v Madridu. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:' 

5. november 1999 19 

' Besedilo Izvirnika sporazuma v španskem jeziku se nahaja v Sektorju za 
mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. 
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Republika Slovenija in Kraljevina Španija (v nadaljevanju 
pogodbenici) sta se v želji, da bi še naprej razvijali in izpopolnjevali 
cestni prevoz potnikov in blaga med državama in tranzit čez njuni 
ozemlji, 

sporazumeli, kot sledi: 

DEFINICIJE 
1. člen 

Po tem sporazumu: 

a) izraz "prevoznik" pomeni fizično ali pravno osebo, ki je bodisi 
v Republiki Sloveniji ali Kraljevini Španiji po ustreznih notranjih 
zakonih in predpisih pooblaščena za opravljanje 
mednarodnega cestnega prevoza potnikov ali blaga; 

b) izraz "potniško vozilo" pomeni vsako cestno vozilo na motorni 
pogon, 

ki je konstruirano in prilagojeno za prevoz potnikov po 
cesti, 

- ki ima več kot devet sedežev vključno s tistim za voznika, 
ki je registrirano na ozemlju ene od pogodbenic, 

- ki se začasno izvozi na ozemlje druge pogodbenice za 
namen opravljanja mednarodnega prevoza potnikov na 
to ozemlje, s tega ozemlja ali tranzitno čez to ozemlje, 

c) izraz "vozilo za prevoz blaga" pomeni motorno vozilo, 
registrirano na ozemlju ene od pogodbenic, ali kombinacijo 
vozil, od katerih je vsaj vlečno vozilo registrirano na ozemlju 
ene od pogodbenic, ki je: 

izključno konstruirano ali prilagojeno za prevoz blaga in 
se uporablja na cestah za prevoz blaga, 
registrirano na ozemlju ene od pogodbenic, 
začasno uvoženo na ozemlje druge pogodbenice za 
namen mednarodnega prevoza blaga na relaciji med 
obema državama ali pa tranzitno čez njuni ozemlji. 

OBSEG SPORAZUMA 
2. člen 

1. Prevozniki pogodbenic, ki uporabljajo vozila, registrirana na 
ozemlju pogodbenice, v kateri imajo svoj sedež, so 
pooblaščeni za opravljanje mednarodnega cestnega prevoza 
med ozemljema pogodbenic in tranzit čez njuni ozemlji za tuj 
račun ali svoj lastni račun v skladu s pogoji, določenimi v tem 
sporazumu. 

2. Podobno in pod pogoji, določenimi v tem sporazumu, se lahko 
dovolijo prevoz v tretje države in iz tretjih držav in prazna 
vstopanja. 

3. V tem sporazumu ni določila, ki bi omogočalo prevoznikom 
ene pogodbenice opravljati prevoz med dvema točkama na 
ozemlju druge pogodbenice. 

3. člen 

Pogodbenici bosta spoštovali določila iz katerega koli sporazuma, 
ki je bil sklenjen z Evropsko skupnostjo, ali izhaja iz članstva ene 
ali druge pogodbenice v Evropski skupnosti. 

I. PREVOZ POTNIKOV 
REDNI LINIJSKI PREVOZI 

4. člen 

1. Redni linijski prevozi med državama ali tranzit čez njuni ozemlji 
skupno odobrita pristojna organa pogodbenic po načelu 
vzajemnosti. 

2. Izraz "redni linijski prevozi" pomeni prevoz potnikov v določenih 
presledkih na določenih progah, potniki pa vstopajo in izstopajo 
na vnaprej določenih postajališčih. 

3. Vsak pristojen organ izda dovoljenje za del proge čez svoje 
ozemlje. 

4. Pristojna organa skupaj določita pogoje za izdajo dovoljenja, 
kot so trajanje, pogostost prevoza, vozni redi in cene, kot tudi 
druge podrobnosti, potrebne za nemoteno in učinkovito 
opravljanje rednega linijskega prevoza. 

5. Vlogo za dovoljenje je treba nasloviti na pristojni organ države, 
kjer je vozilo registrirano, ki ima pravico, da tako vlogo sprejme 
ali zavrne. Če glede vloge ni nobenega ugovora, pristojni 
organ o tem obvesti pristojni organ druge pogodbenice. 

« 
6. Vlogi je treba priložiti dokumente z vsemi potrebnimi podatki 

(predlagani vozni redi, cene in proga, obdobje, v katerem 
prevozi potekajo med letom, in datum, kdaj naj bi se začeli). 
Pristojni organi lahko zahtevajo še druge podatke, ki so po 
njihovem mnenju potrebni. 

PREVOZI TJA IN NAZAJ NA STALNI PROGI 
5. člen 

1. Po tem sporazumu so prevozi tja in nazaj na stalni progi 
različni prevozi tja in nazaj, pri katerih se vnaprej oblikovane 
skupine potnikov prevažajo i2 istega izhodiščnega kraja na 
isti ciljni kraj. 

2. Vsaka skupina potnikov, ki se je odpeljala na ciljni kraj skupaj, 
se kasneje vrne nazaj na izhodiščni kraj. 

3. Potniki med potovanjem ne vstopajo ali izstopajo. 

4. Prva vožnja nazaj in zadnja vožnja tja sta prazni vožnji. 

5. Vendar pa bo štel prevoz potnikov kot prevoz tja in nazaj na 
stalni progi tudi v naslednjih primerih, ko pristojni organ ozemlja, 
na katerem se prevoz opravlja, ali pristojna organa obeh 
pogodbenic dovolita, da: 

- potniki opravijo potovanje nazaj tako, da se pridružijo 
drugi skupini, ne glede na določila iz prvega odstavka 
tega člena; 

- potniki vstopajo ali izstopajo med potovanjem ne glede na 
določila iz drugega odstavka tega člena; 
sta prva vožnja tja in zadnja vožnja nazaj v zaporedju 
prevozov sem in tja na stalni progi prazni ne glede na 
določila iz tretjega odstavka tega člena. 
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OBČASNI PREVOZI 
6. člen 

1. Po tem sporazumu so občasni prevozi prevozi, ki ne sodijo v 
definicijo rednih linijskih prevozov iz 4. člena in ne v definicijo 
prevozov sem in tja na stalni progi iz 5. člena tega sporazuma. 

Občasni prevozi so: 

a) prevozi zaprtih vrat, to so prevozi, pri katerih isto vozilo 
prevaža isto skupino potnikov ves čas potovanja in jih 
pripelje nazaj na izhodiščni kraj; 

b) prevozi, pri katerih vozilo prevaža potnike na vožnji tja in 
se vrača nazaj prazno; 

c) drugi prevozi. 

2. Potniki ne vstopajo ali izstopajo med vožnjo v okviru občasnih 
prevozov, razen kadar to dovoli pristojni organ te pogodbenice. 
Take vožnje se lahko opravijo v skladu z določenim 
zaporedjem voženj, ne da bi pri tem izgubile naravo občasnega 
prevoza. 

7. člen « 

1. Za občasne prevoze iz prvega odstavka a) in b) 6. člena tega 
sporazuma, ki se opravljajo z vozili, registriranimi na ozemlju 
ene pogodbenice, ni potrebna dovolilnica na ozemlju druge 
pogodbenice. 

2. Za občasne prevoze iz prvega odstavka c) 6. člena tega 
sporazuma, ki se opravljajo z vozili, registriranimi na ozemlju 
ene pogodbenice, ne bo potrebna dovolilnica na ozemlju druge 
pogodbenice, če: 

- je vožnja tja prazna, vsi potniki so vstopili na istem kraju 
in ti isti potniki: 

a) so se oblikovali kot skupina s pogodbo o prevozu, ki je 
bila sklenjena pred njihovim prihodom na ozemlje druge 
pogodbenice, kjer vstopijo in se prevažajo na ozemlje 
pogodbenice, v kateri je vozilo registrirano, ali 

b) je te iste potnike že prej prevažal isti prevoznik po določilih 
iz prvega odstavka b) 6. člena tega sporazuma na ozemlje 
druge pogodbenice, kjer kasneje vstopijo in se prevažajo 
na ozemlje, na katerem je vozilo registrirano,ali 

c) so bili povabljeni na ozemlje druge pogodbenice pod 
pogojem, da prevozne stroške plača gostitelj. Potniki 
morajo sestavljati homogeno skupino, to je, ne skupine, 
ki bi bila sestavljena samo zaradi potovanja. To skupino je 
treba potem prepeljati na ozemlje pogodbenice, kjer je 
vozilo registrirano. 

3. Dovolilnice bi morale biti potrebne za prevoz na ozemlje 
pogodbenice v primeru občasnega prevoza, omenjenega v 
prvem odstavku c) 6. člena, če se ti prevozi ne opravijo v 
skladu z določili iz drugega odstavka tega člena. 

8. člen 

1. Prevozniki, ki opravljajo prevoz potnikov razen prevozov, 
opisanih v 4. členu, morajo imeti v svojem vozilu pravilno 
izpolnjen spremni dokument s seznamom potnikov, ki ga je 
podpisal prevoznik, pristojni carinski organi pa opremili z 
žigom. 

2. Spremni dokument mora biti v vozilu ves čas potovanja, za 
katerega je bil izdan. 

3. Prevoznik mora pravilno izpolniti spremni dokument in ga 
predložiti na zahtevo pooblaščene nadzorne osebe. 

4. V primeru prevozov, pri katerih so vožnje tja prazne, kot je 
določeno v 7. členu tega sporazuma, je treba imeti te 
dokumente skupaj s spremnim dokumentom: 

v primerih iz drugega odstavka a) 7. člena: kopijo pogodbe 
o prevozu ali drugega ustreznega dokumenta, ki vsebuje 
vse osnovne podatke o tej pogodbi (še zlasti te podatke: 
kraj, državo in datum podpisa; kraj, državo in datum 
vkrcanja potnikov; kraj in ciljno državo), 

v primerih iz drugega odstavka b) 7. člena: spremni 
dokument, ki je bil v vozilu med naloženo vožnjo tja in 
med ustrezno prazno vožnjp nazaj, ki ju je opravil 
prevoznik zato, da bi prepeljal potnike na ozemlje druge 
pogodbenice, 

- v primerih iz drugega odstavka c) 7. člena: pismo z vabilom 
gostitelja ali fotokopijo tega pisma. 

DRUGI PREVOZI 
9. člen 

1. Za prevoze tja in nazaj na stalni progi, opisane v 5. členu in 
neliberalizirane občasne prevoze iz tretjega odstavka 7. člena, 
so potrebne dovolilnice v skladu z notranjimi zakoni in predpisi 
pogodbenice, na katere ozemlju se tak prevoz opravlja. 

2. Vloge za dovolilnice iz prvega odstavka tega člena je treba 
predložiti vsaj en mesec pred potovanjem pristojnemu organu 
pogodbenice, na katere ozemlju se bo prevoz opravil. Take 
vloge morajo vsebovati te podatke: 

ime in naslov organizatorja potovanja, 
- ime ali trgovski naziv in naslov prevoznika, 
- registrsko številko vozila za prevoz potnikov, 

število potnikov, 
datume prehoda državne meje In imena mednarodnih 
mejnih prehodov za vsak vstop in izstop, vključno z 
navedbo razdalje, prevožene tako s potniki kot brez njih, 

- potek vožnje in kraje, kjer potniki vstopajo in izstopajo, 
imena postajališč s prenočevanjem, vključno z naslovom 
prenočišča, če je znan, 
vrsto prevoza: prevoz tja in nazaj na stalni progi ali občasni 
prevoz. 

3. Vstop praznega vozila z namenom zamenjati pokvarjeno 
vozilo iste registracije se dovoli s posebnim dokumentom, ki 
ga izda pristojni organ pogodbenice, na ozemlju katere se je 
vozilo pokvarilo. 

II. PREVOZ BLAGA 
10. člen 

Za vse mednarodne prevoze blaga na ozemlje pogodbenice in z 
njenega ozemlja, ki se opravljajo z vozili, registriranimi v drugi 
pogodbenici, je potrebna predhodna dovolilnica, razen za prevoz: 

a) pošte, 

b) pokvarjenega vozila ali vozila, ki ga je treba popraviti, 
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c) smeti in drugih odpadkov, 

d) mrtvih živali, ki bodo razkosane, 

e) čebel in ribjega podmladka, 

f) pogrebov, 

g) blaga v motornih vozilih, katerih dovoljena naložena teža ne 
presega 6 ton ali katerega dovoljena teža tovora, vključno s 
priklopniki, ne presega 3,5 tone, 

h) predmetov, potrebnih za medicinsko pomoč v primeru nesreč, 
še zlasti naravnih katastrof, 

i) dragocenosti (npr. žlahtnih kovin), ki se opravlja s posebnimi 
vozili, ki jih spremlja policija ali drug varnostni organ, 

j) objektov in umetniških del za razstave in sejme, 

k) predmetov in gradiva za reklamne namene in informacije, 

I) pribora in živali tja in nazaj za glasbene prireditve, gledališke 
predstave, filme, športne ali cirkuške prireditve ali sejme kot 
tudi predmetov za snemanje filmov ali televizijskih programov. 

Mešana komisija iz 19. člena bo lahko spremenila vsebino vrstic 
od a) do I) gornjega odstavka. 

Posadka vozila mora imeti ustrezne dokumente, ki jasno 
dokazujejo, da je prevoz, ki se opravlja, vključen med prevoze, 
omenjene v tem členu. 

DOVOLILNICE 
11. člen 

1. Dovolilnice (dvostranske in tranzitne) izda pristojni organ 
države registracije vozila. 

Za izdajanje dovolilnic bosta pristojna organa pogodbenic 
izmenjala po načelu vzajemnosti dogovorjeno število 
neizpolnjenih dovolilnic za uporabo v dvostranskem ali 
tranzitnem prometu. 

2. Izdata se lahko dve vrsti dovolilnic: 

a) Dovolilnice za vožnjo tja in nazaj, samo za eno potovanje (v 
obe smeri). Te dovolilnice veljajo za obdobje do treh mesecev 
od datuma, ko jo prevoznik izpolni, 

b) Letne dovolilnice, ki veljajo za neomejeno število potovanj v 
obe smeri za dobo enega leta. Ključ za konverzijo letnih 
dovolilnic določi mešana komisija. 

3. Pred začetkom potovanja mora prevoznik pravilno izpolniti 
dovolilnico in navesti vrsto potovanja, ki ga bo opravil. 

4. Število dovolilnic, ki bodo izdane za pogodbenici, določi mešana 
komisija iz 19. člena tega sporazuma glede na potrebe obeh 
pogodbenic. 

5. Z veljavnostjo Sporazuma med Republiko Slovenijo in 
Evropsko gospodarsko skupnostjo na področju prometa 
veljajo ta določila: 

a) Španski prevozniki morajo uporabljati samo dovolilnico za 
dvostranski prevoz (namembni prevozi). 

Dovolilnica ni potrebna za tranzitne prevoze, ki jih španski 
prevozniki opravljajo čez slovensko ozemlje. 

b) Slovenski prevozniki morajo imeti dovolilnico za opravljanje 
dvostranskih prevozov (namembnih prevozov). 

Dovolilnica ni potrebna za tranzitne prevoze na Portugalsko 
ali v tiste države, ki niso članice Evropske skupnosti. 

6. Posadka vozila mora imeti vse potrebne dokumente, ki 
nesporno dokazujejo, da prevoz spada med prevoze iz tega 
člena. 

12. člen 

1. Za prevoze, ki se opravljajo z vozili, registriranimi v eni 
pogodbenici, med ozemljema druge pogodbenice in tretje 
države, bo potrebna posebna dovolilnica. 

2. Za vstop na ozemlje ene pogodbenice s praznim vozilom, 
registriranim v drugi pogodbenici, bo potrebna posebna 
dovolilnica, razen v primeru prevozov, za katere ni potrebno 
dovoljenje, kot je določeno v 10. členu tega sporazuma. 

3. Mešana komisija iz 19. člena določi pogoje in odstotek 
dovolilnic letne kvote, ki bi se lahko uporabljal za vstop praznih 
vozil kot tudi za prevoze v tretje države. 

13. člen 

Dovolilnica mora biti vedno v vozilu in jo je treba pokazati na 
zahtevo pooblaščene nadzorne osebe. 

SPOŠTOVANJE NOTRANJIH ZAKONOV 
14. člen 

Prevozniki in njihovo osebje, ki opravljajo prevozne dejavnosti po 
tem sporazumu, se morajo ravnati po zakonih in predpisih 
cestnega prevoza in prometa, ki veljajo na ozemlju druge 
pogodbenice, in so v primeru kršitve teh notranjih zakonov polno 
odgovorni. 

Prevozne dejavnosti se morajo opravljati v skladu z zahtevami, 
navedenimi v dovolilnicah. 

TEŽA IN DIMENZIJA VOZIL 
15. člen 

1. Glede teže in dimenzije vozil se vsaka pogodbenica obveže, 
da za vozila, registrirana na ozemlju druge pogodbenice, ne 
bo nalagala strožjih pogojev od tistih, ki veljajo za vozila, 
registrirana na njenem ozemlju. 

2. Kadar teža ali dimenzije praznega ali naloženega vozila 
presegajo najvišje meje, ki so dovoljene na ozemlju druge 
pogodbenice, bo lahko tako vozilo prevažalo blago samo s 
posebno dovolilnico od pristojnega organa te pogodbenice; 
prevoznik je dolžan, da se v celoti ravna po zahtevah, 
navedenih v dovolilnici. 

Za prevoz nevarnih snovi je potrebna posebna dovolilnica, ki 
jo izda pristojni organ na ozemlju, na katerem se opravlja 
prevoz. 

5. november 1999 23 poročevalec, št. 75 



KRŠITVE SPORAZUMA 
16. člen 

PRISTOJNI ORGANI 
18. člen 

1. Če prevoznik ali drugo osebje v vozilu, registriranem v eni 
pogodbenici, ne spoštuje zakonodaje, ki velja na ozemlju 
druge pogodbenice ali določil tega sporazuma ali pogojev iz 
dovolilnice, potem lahko pristojni organ države, v kateri je 
vozilo registrirano, na zahtevo pristojnega organa druge 
pogodbenice sprejme te ukrepe: 

a) opozori prevoznika, ki je storil kršitev, 
b) razveljavi ali začasno odvzame dovolilnice, ki prevozniku 

omogočajo opravljanje prevoza na ozemlju pogodbenice, 
kjer je bila storjena kršitev. 

2. Pristojni organ, ki je tak ukrep sprejel, o tem obvesti pristojni 
organ druge pogodbenice, ki je ukrep predlagal. 

3. Določila tega člena ne izključujejo zakonitih sankcij, ki jih lahko 
uporabijo sodišča ali upravni organi države, v kateri je bila 
storjena kršitev. 

OBDAVČITVE 
17. člen 

Razen če pravo Evropske skupnosti ne določa drugače, se 
uporabljajo ta določila: 

1. Vozila, ki so registrirana na ozemlju ene pogodbenice in se 
začasno izvozijo na ozemlje druge pogodbenice, da bi 
opravljala prevozne storitve v skladu s tem sporazumom, so 
oproščena cestnih in prometnih dajatev po načelu vzajemnosti. 

2. Vendar pa ta oprostitev ne velja za plačilo cestnin, mostnin in 
drugih podobnih pristojbin, ki jih je vedno treba plačati na 
podlagi načela o nediskriminaciji. 

3. Pri vozilih, omenjenih v prvem odstavku tega člena, ne bo 
treba plačati carine za: 

a) vozila, 
b) gorivo v običajnih količinah v rezervoarju vozila, 
c) rezervne dele, ki se uvozijo na ozemlje druge pogodbenice 

za popravilo vozila. 
Zamenjani deli se ponovno izvozijo ali uničijo. 

1. Vsaka pogodbenica imenuje svoj pristojni organ, ki bo 
odgovoren za uresničevanje določil tega sporazuma na 
svojem ozemlju in za izmenjavo ustreznih informacij in 
statističnih podatkov. Pogodbenici morata druga drugi sporočiti 
ime in naslov pristojnega organa, ki ga imenujeta za 
opravljanje gornjih nalog. 

2. Pristojna organa iz prvega odstavka tega člena si občasno 
izmenjujeta podatke o izdanih dovolilnicah in opravljenih voznih 
dejavnostih. 

MEŠANA KOMISIJA 
19. člen 

1. Pogodbenici ustanovita mešano komisijo, ki bo odgovorna za 
pravilno uresničevanje določil iz tega sporazuma. 

2. Ta komisija se sestane na željo ene ali druge pogodbenice 
izmenično na ozemlju ene in druge pogodbenice. 

3. Vsa vprašanja glede razlage ali uporabe tega sporazuma se 
rešujejo z neposrednimi pogajanji na sestankih zgoraj 
omenjene mešane komisije. 

ZAČETEK VELJAVNOSTI IN TRAJANJE 
20. člen 

1. Ta sporazum se uporablja začasno od datuma podpisa in 
začne veljati na datum kasnejše od diplomatskih not, s katero 
pogodbenici druga drugo obvestita, da so bile izpolnjene 
potrebne ustavne zahteve v eni in drugi pogodbenici. 

2. Ta sporazum velja, dokler ga po diplomatski poti ena od 
pogodbenic ne odpove. V tem primeru preneha sporazum 
veljati šest mesecev po tem, ko je bila o odpovedi obveščena 
druga pogodbenica. 

Sestavljeno v treh izvirnikih v Madridu dne 16. novembra 1995 v 
slovenskem, španskem in angleškem jeziku kot enako 
verodostojnih besedilih.V primeru razhajanj pri razlagi velja 
angleško besedilo. 

Za Vlado Republike Za Vlado Kraljevine 
Slovenije Španije 
Zoran Thaler, l.r. Javler Solana Madarloga, l.r. 
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3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

1. Sporazum je bil podpisan v Madridu 16.11.1995. 
2. Razlogi za sklenitev sporazuma so v vzpostavitvi pogojev in 

načina za nadaljnji nemoteni cestni prevoz oseb in stvari na 
temelju načela vzajemnosti in potreb po razvoju cestnega 
prevoza med državama in v tranzitu čez njuni ozemlji. 

3. Bistveni elementi sporazuma temeljijo na načelih olajšav pri 
opravljanju meddržavnega in tranzitnega prevoza oseb in 
stvari na načelu liberalizacijskih procesov pri teh prevozih 
med državama, v želji po čim boljšem gospodarskem razvoju 
med njima. 

4. Sporazum se na podlagi 20. člena začasno uporablja od 
datuma podpisa, to je od 16.11.1995. 

5. Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o 
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

6. V zvezi z uresničevanjem sporazuma bo treba zagotoviti 
finančna sredstva za pokritje stroškov za dela slovenskega 
dela Mešane komisije (stroški potovanj, dnevnice) 
predvidoma enkrat'letno iz proračunskih sredstev Ministrstva 
za promet in zveze. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO KRALJEVINE NORVEŠKE 0 

MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU 

(BNOMCP) 

- EPA 958 - II - 

Vlada Republike Slovenije je na 126. seji dne 30. septembra 
1999 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO KRALJEVINE 
NORVEŠKE O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 

Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve; 
- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze; 
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve; 
- Janez POŽAR, državni podsekretar v Ministrstvu za promet 

in zveze; 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve. 

I.člen 2. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v 
Kraljevine Norveške o mednarodnem cestnem prevozu, podpisan slovenskem jeziku glasi: 
26.05.1998 v Kopenhagnu. 
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SPORAZUM 

MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO KRALJEVINE NORVEŠKE 

O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU 
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Vlada Republike Slovenije in Vlada Kraljevine Norveške (v 
nadaljevanju pogodbenici) sta se v želji, da bi spodbudili prevoz 
potnikov in blaga z motornimi vozili med državama in čez njiju, 
sporazumeli, kot sledi: 

I. SPLOŠNO 

1. člen 
Opredelitev izrazov 

1. Izraz "domača država" pomeni državo pogodbenice, v kateri 
je vozilo registrirano. 

2. Izraz "država gostiteljica" pomeni državo pogodbenice, ki ni 
domača država in v kateri se vozilo uporablja za opravljanje 
prevozov. 

3. Izraz "potniško motorno vozilo" pomeni vsako vozilo na 
motorni pogon, ki je opremljeno in se uporablja izključno za 
prevoz potnikov. 

4. Izraz "linijski prevoz" pomeni prevoz, s katerimi se opravlja 
prevoz potnikov v določenih časovnih presledkih na določenih 
progah, pri čemer potniki vstopajo in izstopajo na vnaprej 
določenih postajališčih. 

5. Izraz "izmenični prevoz" pomeni prevoz na stalni progi tja in 
nazaj, pri čemer se vnaprej sestavljene skupine potnikov 
prepeljejo od enega samega odhodnega kraja do enega 
samega namembnega kraja. Te skupine, ki jih sestavljajo 
potniki, ki so že prispeli v namembni kraj, se vrnejo v odhodni 
kraj v eni od kasnejših voženj. 

6. "Odhodni kraj" in "namembni kraj" pomenita mesti, kjer se 
potovanje začne in konča, pri čemer ti lokaciji vključujeta tudi 
mesta v oddaljenosti do 50 km. Prva vožnja nazaj v odhodni 
kraj in zadnja vožnja v namembni kraj se opravita s praznim 
vozilom. 

7. Izraz "tovorno motorno vozilo" pomeni vsako vozilo na motorni 
pogon, ki se običajno uporablja za prevoz blaga po cesti. Za 
namen tega sporazuma se izraz "tovorno motorno vozilo" 
uporablja tudi za vsak priklopnik ali polpriklopnik, ki je priključen 
h kateremu koli tovornemu vozilu, kakor tudi za kombinacijo 
vozil. 

8. Izraz "kabotaža" pomeni prevoz potnikov ali blaga med 
točkami v državi gostiteljici. 

2. člen 
Obseg 

Prevoznik, ki ima v svoji domači državi pravico opravljati 
mednarodni cestni prevoz, lahko takšen prevoz opravlja na ozemlje 
države gostiteljice in z njega ali v tranzitu čez to ozemlje po 
določbah tega sporazuma. 

3. člen 
Notranja zakonodaja 

Prevozniki in vozno osebje morajo pri opravljanju cestnih prevozov 
na ozemlju države gostiteljice spoštovati zakonodajo in predpise 
te države. 

4. člen 
Skupna komisija • 

Pristojni organi obeh pogodbenic ustanovijo skupno komisijo, ki 
spremlja izvajanje in uporabo tega sporazuma. Skupna komisija 
se sestane na željo pristojnega organa ene ali druge pogodbenice. 

5. člen 
Pristojni organi 

1. Pristojni organi pogodbenic izmenjujejo informacije o vseh 
dogovorjenih obveznostih v zvezi s tem sporazumom, kot so 
izdaja dovoljenj, vračilo dovoljenj po uporabi, kršitve itd. 

2. Informacije o nazivih in naslovih pristojnih organov si 
pogodbenici izmenjata po diplomatski poti. 

II. PREVOZ POTNIKOV 

6. člen 
Dovoljenje 

Za vse prevoze s potniškimi motornimi vozili med državama obeh 
pogodbenic in tranzitno čez njuni ozemlji, razen prevozov iz 8. 
člena tega sporazuma, je potrebno ustrezno dovoljenje, ki ga 
izda pristojni organ države gostiteljice. 

7. člen 
Linijski in izmenični prevoz 

Linijski in izmenični prevoz med državama obeh pogodbenic ali v 
tranzitu čez njuni ozemlji morajo vnaprej odobriti njuni pristojni 
organi. Prevozniki morajo vloge za dovoljenja poslati pristojnemu 
organu svoje domače države. Če pristojni organ vlogo odobri, jo 
skupaj s priporočilom pošlje pristojnemu organu države gostiteljice. 

8. člen 
Občasni prevozi in drugi prevozi, za katere ni 

potrebno dovoljenje 

1. Za občasne prevoze potnikov ni potrebno dovoljenje v skladu 
s 6. členom tega sporazuma. Prevoz se šteje za občasen, če 
se isti potniki prevažajo z istim potniškim motornim vozilom 
bodisi: 

a) na krožnem potovanju, ki se začne in namerava končati 
v domači državi (vožnja zaprtih vrat), ali 

b) na potovanju, ki se začne v domači državi in konča na 
cilju v državi gostiteljici, pod pogojem, da se vozilo prazno 
vrne v domačo državo, ali 

c) na občasnem tranzitnem prevozu. 

2. Dovoljenje ni potrebno za prevoz potnikov s potniškimi 
motornimi vozili, ki so narejena in se uporabljajo za prevoz 
manj kot devetih oseb, vključno z voznikom. 

3. Dovoljenje ni potrebno za potniška motorna vozila, ki zamenjajo 
poškodovana ali pokvarjena vozila. 
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III. PREVOZ BLAGA 

9. člen 
Dovoljenje 

1. Prevozniki lahko opravljajo prevoz blaga med državama 
pogodbenic in v tranzitu čez njuni ozemlji brez dovoljenja. 

2. Prevozniki lahko opravljajo prevoz blaga med državo 
gostiteljico in tretjimi državami le na podlagi dovoljenja, ki ga 
izda država gostiteljica. 

IV. DRUGE DOLOČBE 

10. člen 
Kabotaža 

Prevozniki ne smejo opravljati kabotaže v državi gostiteljici, če 
jim pristojni organ te države ne izda posebne dovolilnice. 

11. člen 
Kršitve 

Če prevoznik ali vozno osebje domače države pri opravljanju 
prevoza v državi gostiteljici krši določbe tega sporazuma, lahko 
pristojni organi države gostiteljice sprejmejo kazenske ukrepe v 
skladu s svojo notranjo zakonodajo. Pristojni organi države 
gostiteljice obvestijo pristojne organe prevoznikove domače 
države o sprejetih kazenskih ukrepih. 

12. člen 
Masa in dimenzije 

Če masa in dimenzije potniških ali tovornih motornih vozil domače 
države, ki se uporabljajo za prevoz, presegajo največjo dovoljeno 
maso in dimenzije v državi gostiteljici, mora prevoznik vnaprej 
dobiti posebno dovolilnico pristojnega organa države gostiteljice. 

13. člen 
Začetek veljavnosti in trajanje 

1. Vsaka pogodbenica pisno obvesti drugo po diplomatski poti, 
da so izpeljani vsi potrebni ukrepi za začetek veljavnosti tega 
sporazuma. Ta sporazum začne veljati 30 dni po dnevu 
zadnjega takšnega obvestila. 

2. Ta sporazum se začasno uporablja od dneva podpisa. 

3. Ta sporazum ostane v veljavi eno leto in je nato še naprej v 
veljavi, če ga ena od pogodbenic ne odpove s šestmesečnim 
odpovednim rokom, tako da o tem po diplomatski poti pisno 
obvesti drugo pogodbenico. 

V potrditev tega sta podpisana, ki sta ju njuni vladi pravilno 
pooblastili, podpisala ta sporazum. 

Sestavljeno v Kopenhagnu dne 26. maja 1998 v dveh izvirnikih v 
angleškem jeziku. 

Za Vlado Za Vlado 
Republike Slovenije Kraljevine Norveške 
mag. Anton Bergauer, l.r. Odd Elnar Dorum, l.r. 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze. Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum sta 26. maja 1998 v Kopenhagnu podpisala minister, 
pristojen za promet Republike Slovenije, mag. Anton BERGAUER 
in minister, pristojen za promet Kraljevine Norveške, g. Odd Einar 
D0RUM. 

Razlogi za sklenitev sporazuma so v vzpostavitvi pogojev in 
načina za nadaljnji nemoteni cestni prevoz potnikov in blaga na 
temelju načela vzajemnosti in potreb po razvoju cestnega prevoza 
med državama in v tranzitu čez njuni ozemlji. 

Bistveni elementi sporazuma temeljijo na načelih olajšav pri 
opravljanju meddržavnega in tranzitnega prevoza potnikov in blaga 

na načelu liberalizacijskih procesov pri teh prevozih med 
državama, v želji po čim boljšem gospodarskem razvoju med 
njima. 

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o 
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije, 
začasno pa se uporablja od dne podpisa. 

V zvezi z uresničevanjem sporazuma bo treba zagotoviti finančna 
sredstva iz postavke Ministrstva za promet in zveze za pokritje 
stroškov za delo slovenskega dela skupnega odbora komisije 
(stroški potovanj, dnevnice) predvidoma enkrat letno. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO REPUBLIKE LATVIJE 0 

MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU 

IN DODATNEGA PROTOKOLA K 

SPORAZUMU MED VLADO REPUBLIKE 

SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE 

LATVIJE O MEDNARODNEM CESTNEM 

PREVOZU (BLAMCP) 

- EPA 959 - II - 

Vlada Republike Slovenije je na 126. seji dne 30. septembra 
1999 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE 
LATVIJE O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU IN 
DODATNEGA PROTOKOLA K SPORAZUMU MED VLADO 
REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE LATVIJE O 
MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve; 
- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze; 
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve; 
- Janez POŽAR, državni podsekretar v Ministrstvu za promet 

in zveze; 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve. 

"I.člen 2. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Sporazum in dodatni protokol se v izvirniku v slovenskem in 
Republike Latvije o mednarodnem cestnem prevozu in Dodatni angleškem* jeziku glasi: 
protokol k Sporazumu med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Republike Latvije o mednarodnem cestnem prevozu, podpisan 
26.05. 1998 v Kopenhagnu. 

• Besedilo izvirnika sporazuma v latvijskem jeziku se nahaja v Službi za 
mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije 
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SPORAZUM 

med 

Vlado Republike Slovenije 

in Vlado Republike Latvije 

o mednarodnem cestnem prevozu 
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Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Latvije (v nadaljnjem 
besedilu: pogodbenici) sta se v želji, da bi v interesu razvijanja 
vzajemno koristnih gospodarskih odnosov spodbujali cestni 
prevoz potnikov in blaga med državama in tranzit čez svoji ozemlji, 
ter z namenom varovanja okolja, pri čemer se uporabljajo vozila, 
ki zmanjšujejo hrup in nevarne emisije ter ustrezajo visokim 
tehničnim in varnostnim standardom, 

sporazumeli, kot sledi: 

1. člen 

1. V skladu z določbami tega sporazuma lahko prevozniki obeh 
pogodbenic z uporabo vozil, registriranih v njihovi domači državi, 
opravljajo mednarodni prevoz potnikov in blaga po cesti za račun 
tretjega ali v svojem imenu na ozemlje druge pogodbenice, z 
njega ali v tranzitu čezenj. 

2.Ta sporazum ne vpliva na pravice in obveznosti vsake 
pogodbenice, ki izhajajo iz določb drugih mednarodnih 
sporazumov, veljavnih za eno ali drugo pogodbenico. 

2. člen 

Za namen tega sporazuma: 

1 .je "prevoznik" katera koli fizična ali pravna oseba, ki ima sedež 
svojega podjetja na ozemlju ene od pogodbenic in je pooblaščena 
za opravljanje mednarodnega prevoza potnikov in blaga po cesti 
v skladu z ustreznimi državnimi zakoni in predpisi; 

2. je "vozilo" motorno vozilo, registrirano na ozemlju ene od 
pogodbenic, ali kombinacija vozil, od katerih je vsaj motorno vozilo 
registrirano na ozemlju ene od pogodbenic in se uporablja ter je 
opremljeno izključno za prevoz potnikov ali blaga, in pri potniškem 
prevozu tudi vozilo za cestni prevoz potnikov (avtobus), ki ima 
več kot devet sedežev vključno z voznikovim; 

3. je "kabotaža" prevoz med dvema ali več točkami na ozemlju 
ene pogodbenice, ki ga opravlja prevoznik, ki ima sedež svojega 
podjetja na ozemlju druge pogodbenice. 

PREVOZ POTNIKOV 
3. člen 

Po tem sporazumu je prevoz potnikov prevoz oseb in njihove 
prtljage z avtobusi. Vključuje tudi prazno vožnjo avtobusov, ki 
opravljajo omenjene storitve. 

4. člen 

1. Izraz "linijski prevoz potnikov" je prevoz, ki se opravlja po 
vnaprej dogovorjeni progi, voznem redu in ceniku, potniki pa 
vstopajo in izstopajo na vnaprej dogovorjenih postajališčih. 

2. Linijski prevoz potnikov med ozemljema pogodbenic ali tranzitno 
čez njuni ozemlji na podlagi doseženega soglasja dovolita pristojna 
organa pogodbenic. Pristojni organ vsake pogodbenice izda 
dovoljenje za del proge na svojem ozemlju. 

3. Vloga za pridobitev dovoljenja za opravljanje linijskega prevoza 
potnikov se predloži pristojnemu organu pogodbenice, kjer ima 
prevoznik sedež svojega podjetja in so registrirana vozila. Če 
zoper vlogo ni ugovora, jo zgoraj navedeni pristojni organ pošlje 
skupaj s svojim mnenjem pristojnemu organu druge pogodbenice. 

4. O postopku in zahtevah za predložitev vlog ter njihovi vsebini 
se dogovori skupni odbor, ustanovljen po 16. členu tega 
sporazuma. 

5. Šteje se, da je prevoz iz tega člena odobren in se lahko začne 
opravljati, ko pristojna organa obeh pogodbenic izmenjata ustrezna 
dovoljenja z vsemi potrebnimi prilogami. 

Dovoljenje oziroma njegova overjena kopija mora biti med vožnjo 
v vozilu. 

5. člen 

1 ."Izmenični prevoz" je prevoz vnaprej oblikovanih skupin potnikov 
z več potovanji iz enega samega odhodnega kraja do enega 
samega namembnega kraja. Vsaka skupina, ki je odpotovala 
skupaj, se mora skupaj vrniti v odhodni kraj. Potniki med 
potovanjem ne smejo vstopati ali izstopati. Prva vožnja nazaj v 
odhodni kraj in zadnja vožnja v namembni kraj se opravita s 
praznim vozilom. 

2. Za prevoze, omenjene v prvem odstavku tega člena, so 
potrebna dovoljenja, ki jih izdajo pristojni organi druge pogodbenice. 
O postopku in zahtevah za predložitev vlog ter o njihovi vsebini 
se dogovori skupni odbor, ustanovljen po 16. členu tega 
sporazuma. 

6. člen 

1. "Občasni prevoz potnikov" so prevozne storitve razen tistih, 
ki so navedene v prvem odstavku 4. člena tega sporazuma. 

» 
2. Za občasni prevoz potnikov med ozemljema pogodbenic ali v 

tranzitu čeznju z isto skupino potnikov ni potrebno dovoljenje, 
če: 

a) se krožna vožnja začne in se namerava končati v državi 
registracije vozila pod pogojem, da isto vozilo pripelje 
skupino potnikov na odhodni kraj (vožnja zaprtih vrat), 

b) se vožnja s potniki začne v kraju države registracije vozila 
in konča na ozemlju druge pogodbenice ali katere koli 
druge države pod pogojem, da se vozilo prazno vrne v 
državo registracije, 

c) se opravi vožnja ob odhodu s praznim vozilom pod 
pogojem, da vsi potniki vstopijo na istem kraju, kamor jih 
je predhodno prepeljal isti prevoznik s prevozom iz 
pododstavka b) in jih prepelje nazaj v državo, kjer je 
vozilo registrirano. 

3. V vozilih, ki se uporabljajo za prevoze po drugem odstavku 
tega člena, mora biti pravilno izpolnjena potniška spremnica, 
ki jo izpolni prevoznik ter vsebuje seznam potnikov in jo potrdi 
z žigom in podpisom organizator vožnje ali prevoznik in ima 
žig pristojnih carinskih organov. Potniška spremnica se izpolni 
na ozemlju domače države in je ves čas vožnje v vozilu, za 
katero je bila izdana. 

4. Za občasni prevoz potnikov, ki ne izpolnjuje določb drugega 
odstavka tega člena, je potrebno dovoljenje pristojnega 
organa druge pogodbenice. 

Skupni odbor, naveden v 16. členu tega sporazuma, se dogovori 
o obliki dovoljenja, ki je potrebno za opravljanje občasnega prevoza 
potnikov, in o drugih vprašanjih, ki zadevajo ta prevoz. 
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PREVOZ BLAGA 
7. člen 

1. Prevoznik vsake pogodbenice mora imeti dovolilnico za 
mednarodni prevoz blaga po cesti med državama, v tranzitu čez 
ozemlje druge pogodbenice in za dostavo blaga v tretje države ali 
iz njih, če skupni odbor, omenjen v 16. členu tega sporazuma, ne 
določi drugače. 

Posamezna dovolilnica dovoljuje prevozniku ene države eno 
krožno vožnjo. 

2. Dovolilnico sme uporabiti samo prevoznik, kateremu je bila 
izdana. Veljavna je za uporabo enega motornega vozila ali spojene 
kombinacije vozil (sestavljeno vozilo ali cestni vlak) ne glede na 
to, v kateri državi je registriran spremljajoči priklopnik ali 
polpriklopnik. 

3. Pristojni organi obeh pogodbenic letno izmenjajo število 
neizpolnjenih dovolilnic, o katerem se dogovori skupni odbor, 
omenjen v 16. členu tega sporazuma. 

8. člen 

1. Dovolilnice, navedene v 7. členu tega sporazuma, niso 
potrebne za: 

a) prevoz blaga z motornimi vozili, katerih skupna dovoljena 
masa, vključno s priklopniki, ne presega 6 ton ali pri katerih 
dovoljena nosilnost, vključno s priklopniki, ne presega 
3,5 tone, 

b) selitveni prevoz z vozili, ki so opremljena v ta namen, 
c) prevoz predmetov, opreme in živali za gledališke, filmske, 

cirkuške ali glasbene predstave ali športne prireditve, 
razstave ali sejme ali za snemanje radijskih ali televizijskih 
oddaj ali filmov pod pogojem, da se ti predmeti ali oprema 
uvažajo ali izvažajo začasno, 

d) prevoz posmrtnih ostankov, 
e) prevoz blaga z javnega letališča ali na javno letališče ob 

havariji ali kakšni drugi letalski nesreči ali ob zasilnem 
pristanku zaradi spremenjene smeri poleta ali ob 
odpovedanih letih, 

f) prevoz poštnih pošiljk, 
g) prevoz poškodovanih ali pokvarjenih vozil, 
h) prevoz človekoljubnih pošiljk ob nujnih primerih, še 

posebej ob naravnih nesrečah, 
i) prevoz čebel in ribjega podmladka, 
j) prazno vožnjo nadomestnega vozila, ki se uporablja za 

prevoz blaga in nadomesti vozilo, ki se je pokvarilo v 
drugi državi, in nadaljuje prevoz v okviru dovolilnice, 
izdane za vozilo, ki se je pokvarilo, 

k) vozila tehnične pomoči za popravilo pokvarjenih ali 
poškodovanih vozil. 

2. Voznik vozila, ki opravlja kateri koli prevoz iz prvega odstavka 
tega člena, mora imeti vse potrebne dokumente, ki jasno 
kažejo upravičenost prevoza po kateri koli izmed določb, 
navedenih v tem odstavku. 

SPLOŠNE DOLOČBE 
9. člen 

Kabotaža ni dovoljena, razen če je pristojni organ pogodbenice v 
ta namen izdal posebno dovolilnico. 

10. člen 

1. Če masa in/ali dimenzije naloženega ali praznega vozila pri 
opravljanju prevoza po določbah tega sporazuma presega 
dovoljene omejitve, ki veljajo na ozemlju druge pogodbenice, se 
zahteva posebna dovolilnica, ki jo izda pristojni organ te 
pogodbenice. 

2. Glede mase in dimenzij vozil se vsaka pogodbenica zavezuje, 
da za vozila, ki so registrirana na ozemlju druge pogodbenice, ne 
bo postavljala pogojev, ki so strožji od tistih, ki veljajo za vozila, 
registrirana v njeni državi. 

11. člen 

Prevozniki, ki imajo sedež svojega podjetja v pogodbenicah, 
morajo pri prevozih nevarnega blaga spoštovati določbe 
Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu 
nevarnega blaga (ADR). 

12. člen 

Pogodbenici zagotavljata potrebne spodbude za pospeševanje 
kombiniranega prevoza in uporabo pomorskih pristanišč v svojih 
državah. 

13. člen 

1. V skladu z določbami tega sporazuma morajo prevozniki vsake 
pogodbenice in osebje njihovih vozil, kadar so na ozemlju druge 
pogodbenice, spoštovati zakone in predpise, ki veljajo v tej državi. 

2. Dovolilnice in drugi potrebni dokumenti, ki se zahtevajo v skladu 
s tem sporazumom, morajo biti v vozilu, na katero se nanašajo, in 
jih je treba pokazati na zahtevo katerega koli organa pogodbenice, 
ki je pristojen za njihovo preverjanje. 

3. Če prevoznik ali njegovo vozno osebje težje in večkrat krši 
veljavne pravne predpise v drugi državi ali določbe tega 
sporazuma, lahko pristojni organ pogodbenice, na ozemlju katere 
je bilo vozilo registrirano, in na prošnjo pristojnega organa 
pogodbenice, na ozemlju katere je bil storjen prekršek, sprejme 
naslednje ukrepe v okviru veljavnih predpisov svoje države: 

a) opozori prevoznika, da mora upoštevati veljavne predpise 
(opomin); 

b) mu začasno prepove opravljati prevoz; 

c) preneha izdajati dovolilnice temu prevozniku ali prekliče že 
izdano dovoljenje za obdobje, za katero mu je pristojni organ 
druge države začasno prepovedal opravljati prevoz. 

Določbe tega člena ne vplivajo na zakonite sankcije, ki se 
uporabljajo v skladu z zakoni in predpisi države, na ozemlju katere 
je prišlo do kršitve. 

4. Pristojni organ, ki je sprejel kakršne koli ukrepe, omenjene v 
tretjem odstavku tega člena, o tem obvesti pristojni organ druge 
pogodbenice. 

poročevalec, št. 75 34 5. november 1999 



14. člen 17. člen 

1. Vozila, ki so registrirana na ozemlju ene pogodbenice in se 
začasno uvozijo na ozemlje druge pogodbenice za opravljanje 
prevoznih storitev v skladu s tem sporazumom, so po načelu 
vzajemnosti oproščena plačila pristojbin za uporabo cest in 
dajatev na promet z vozilom. 

2. Ta oprostitev pa ne velja za plačilo cestnin, mostnin in drugih 
podobnih pristojbin, ki se vedno zahtevajo na podlagi načela 
nediskriminacije. 

3. Pri vozilih, omenjenih v prvem odstavku tega člena, so carinskih 
dajatev oproščeni: 

a) vozila, 
b) gorivo, vsebovano v serijsko vgrajenih rezervoarjih vozil, 
c) rezervni deli, uvoženi na ozemlje druge pogodbenice in 

namenjeni za popravilo pokvarjenega vozila. Zamenjani 
deli se ponovno izvozijo ali uničijo pod nadzorom pristojnih 
carinskih organov druge pogodbenice. 

15. člen 

V skladu s preambulo tega sporazuma se pogodbenici dogovorita, 
da bosta pri opravljanju prevoznih storitev spodbujali uporabo 
sodobno opremljenih in tehnično varnih vozil z nizko ravnijo hrupa 
in emisijo nevarnih snovi. 

16. člen 

Za uspešno izvajanje tega sporazuma se oblikuje skupni odbor, 
ki ga sestavljajo predstavniki pristojnih organov obeh pogodbenic. 
Odbor se sestaja na željo pristojnega organa pogodbenic 
izmenično na ozemlju pogodbenic. 

Pogodbenici se dogovorita o določitvi pravil za uporabo 
posameznih določb tega sporazuma v dodatnem protokolu. 
Dodatni protokol je sestavni del sporazuma. 

18. člen 

Ta sporazum se uporablja začasno od datuma podpisa. 
Pogodbenici se po diplomatski poti medsebojno obvestita, da so 
izpolnjene zahteve v zvezi s postopkom za začetek veljavnosti 
mednarodnih sporazumov. 

Ta sporazum začne veljati trideseti dan po datumu zadnjega od 
teh obvestil. 

19. člen 

Če je potrebno, se pogodbenici pogajata o kakršni koli spremembi 
tega sporazuma, sprememba pa začne veljati skladno s postopki 
iz 18. člena. 

20. člen 

Ta sporazum velja, dokler ga pogodbenica ne odpove, tako da po 
diplomatski poti najkasneje tri mesece pred iztekom koledarskega 
leta o tem pisno obvesti drugo pogodbenico. 

V potrditev tega sta podpisana, pravilno pooblaščena v ta namen, 
podpisala ta sporazum. 

Sestavljeno v dveh izvirnikih v Kopenhagnu dne 26. maja 1998, 
vsak v slovenskem, latvijskem in angleškem jeziku, pri čemer je 
vsako besedilo enako verodostojno in enako pravno veljavno. 
Ob razhajanjih pri razlagi je odločilno angleško besedilo. 

Za Vlado Republike Slovenije Za Vlado Republike Latvije 
mag. Anton Bergauer, l.r. Vilis Kristopans, l.r. 
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DODATNI PROTOKOL 

k Sporazumu med 

Vlado Republike Slovenije 

in Vlado Republike Latvije 

o mednarodnem cestnem prevozu 

Za izvajanje tega sporazuma v skladu z njegovim 17. členom sta 
se pogodbenici dogovorili, da sta za namen tega sporazuma 
pristojna organa: 

za Republiko Slovenijo: 
Ministrstvo za promet in zveze 

za Republiko Latvijo: 
Ministrstvo za promet 

Sestavljeno v dveh izvirnikih v Kopenhagnu dne 26. maja 1998, 
vsak v slovenskem, latvijskem in angleškem jeziku, pri čemer je 
vsako besedilo enako verodostojno in enako pravno veljavno. 

Za Vlado Republike Slovenije 
mag. Anton Bergauer, l.r. 

Za Vlado Republike Latvije 
Vilis Kristopans, l.r. 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum sta 26. maja 1998 v Kopenhagnu podpisala minister 
pristojen za promet Republike Slovenije, mag. Anton BERGAUER 
in minister pristojen za promet Republike Latvije, g. Vilis 
KRISTOPANS. 

Razlogi za sklenitev sporazuma so v vzpostavitvi pogojev in 
načina za nadaljnji nemoteni cestni prevoz potnikov in blaga na 
temelju načela vzajemnosti in potreb po razvoju cestnega prevoza 
med državama in v tranzitu čez njuni ozemlji. 

Sporazum s svojimi določbami ureja cestni prevoz potnikov in 
blaga med državama pogodbenicama in v tranzitu čez njuni 
ozemlji, kot tudi potovanje praznih vozil. V sporazumu sta določena 
način in postopek za opravljanje rednega linijskega ter vseh vrst 
izvenlinijskega prevoza potnikov. Redni in izmenični prevoz ter 
pogoje njunega opravljanja določajo pristojni organi v državah 
pogodbenicah na podlagi medsebojnega sporazuma neposredno 

ali s sklepi, ki jih sprejeme skupni odbor iz 16. člena tega 
sporazuma. 

Prevoz blaga med državama in v tranzitu se opravlja na podlagi 
dovolilnic. Za prevoze v tretje države so potrebne posebne 
dovolilnice. Sporazum določa tudi vrste prevozov blaga, pri katerih 
dovolilnice niso potrebne. 

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o 
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije, 
začasno pa se uporablja od dne podpisa. 

V zvezi z uresničevanjem sporazuma bo treba zagotoviti finančna 
sredstva iz postavke Ministrstva za promet in zveze za pokritje 
stroškov za delo slovenskega dela skupnega odbora komisije 
(stroški potovanj, dnevnice) predvidoma enkrat letno. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI POGODBE MED VLADO 

REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 

REPUBLIKE POLJSKE 0 MEDNARODNIH 

CESTNIH PREVOZIH (BPLMCP) 

- EPA 960 - II - 

Vlada Republike Slovenije je na 126. seji dne 30. septembra 
1999 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI POGODBE MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE 
POLJSKE O MEDNARODNIH CESTNIH PREVOZIH, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

I 
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 

Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve; 
- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze; 
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve; 
- Janez POŽAR, državni podsekretar v Ministrstvu za promet 

in zveze; 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve. 

1. člen 

Ratificira se Pogodba med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Republike Poljske o mednarodnih cestnih prevozih, podpisana 
28. junija 1996 v Varšavi. 

2. člen 

Pogodba se v izvirniku v slovenskem in poljskem jeziku glasi: 
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POGODBA 

med Vlado Republike Slovenije 

in Vlado Republike Poljske 

o mednarodnih cestnih prevozih 
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Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Poljske (v nadaljnjem: 
pogodbenici) sta se, v želji, da bi olajšali in pospešili razvoj cestnih 
prevozov oseb in tovora med obema državama in tranzit prek 
njunih območij, upoštevajoč pri tem potrebe varstva okolja in 
zahtev varnosti cestnega prometa, dogovorili o naslednjem: 

1. člen 
Obseg uporabe 

1. Določbe te pogodbe se uporabljajo za prevoz oseb in tovorov, 
ki prihajajo ali pa so namenjene na ozemlje države ene od 
pogodbenic, za tranzitni prevoz čez njuni ozemlji ali med tretjo 
državo in ozemljem države druge pogodbenice in nazaj z 
vozili, ki so registrirana na ozemlju države ene od pogodbenic. 

2. Prevoznikom ene od pogodbenic je dovoljeno opravljati 
prevoze oseb in tovora na ozemlju države druge pogodbenice 
le po pridobitvi posebnega dovoljenja pristojnega organa druge 
pogodbenice. 

2. člen 
Definicije 

1. Izraz "prevoznik" označuje fizično ali pravno osebo, ki ima 
svoje stalno prebivališče ali sedež bodisi v Republiki Sloveniji 
bodisi v Republiki Poljski in lahko opravlja mednarodni cestni 
prevoz v skladu z zakonodajo države, kjer ima sedež. 

2. "Vozilo" označuje cestno vozilo na motorni pogon, ki je 
konstruirano za izvajanje cestnih prevozov več kot devet 
oseb vključno z voznikom in za prevoz tovora, ali za vleko 
priklopnikov in polpriklopnikov namenjenih prevozu. 

3. "Avtobus" je cestno vozilo, ki je konstrukcijsko namenjeno 
za prevoz več kot devet oseb, skupaj z voznikom. 

3. člen 
Redni prevozi oseb 

1. Prevozniki ene od pogodbenic lahko po predhodni pridobitvi 
dovoljenja z avtobusi opravljajo redne prevoze potnikov med 
ozemljema držav obeh pogodbenic ter v tranzitu čez njuni 
ozemlji. 

2. Izraz "redni prevoz oseb" označuje prevoz potnikov na 
določeni progi, po določenem voznem redu in na osnovi 
predhodno določenih in objavljenih tarif. 

3. Pristojni organ vsake pogodbenice izdaja dovoljenja za del 
prevoza, ki se opravlja čez njeno ozemlje. 

4. Pristojni organi pogodbenic bodo načine in pogoje za izdajanje 
in uporabo dovoljenj določili v izvršnem protokolu. 

4. člen 
Občasni prevozi oseb 

1. Prevozniki obeh pogodbenic lahko izvajajo občasne prevoze 
oseb z avtobusi brez dovolilnic na podlagi kontrolne listine s 
spiskom potnikov. 

2. Obrazec kontrolne listine in načela uporabe tega dokumenta 
določi mešana komisija iz 16. člena. 

5. člen 
Prevozi tja in nazaj na stalnih progah 

1. Prevozniki obeh pogodbenic lahko opravljajo večkratni prevoz 
vnaprej organiziranih skupin oseb z avtobusi, ki vozijo iz 
istega izhodiščnega kraja do istega ciljnega kraja, pri čemer: 

a) se bo vsaka skupina vrnila v izhodiščni kraj, 

b) prevoznik med prevozom ne sme puščati oseb ali 
sprejemati novih oseb, 

c) prva vožnja nazaj in zadnja vožnja tja sta prazni vožnji. 

2. Vsak prevoz tja in nazaj zahteva predhodno pridobitev 
dovoljenja pristojnega organa druge pogodbenice. 

a Pristojni organi pogodbenic bodo načine in pogoje za izdajanje 
in uporabo dovoljenj določili v izvršnem protokolu. 

6. člen 
Prevoz tovora 

Prevozniki pogodbenice lahko opravljajo prevoz tovora in 
premeščajo prazna vozila: 

a) med krajem na ozemlju držav ene od pogodbenic in krajem 
na ozemlju države druge pogodbenice, 

b) tranzitno čez ozemlje države druge pogodbenice, 

c) med krajem na ozemlju države ene od pogodbenic in 
krajem na ozemlju tretje države oziroma obratno. 

7. člen 
Dovolilnice 

1. Razen za prevoze iz 8. člena, je treba za prevoze tovora iz 6. 
člena pridobiti predhodno dovolilnico, ki jo v imenu pristojnega 
organa druge pogodbenice izda pristojni organ države, v kateri 
je registrirano vozilo. 

2. Vsaka dovolilnica velja za eno vožnjo tja in nazaj z istim 
vozilom, razen če ni v dovolilnici določeno drugače. 

3. Pristojni organi držav pogodbenic si bodo izmenjali dovolilnice 
iz prvega odstavka tega člena. 

8. člen 
Oprostitve dovolilnic 

1. Dovolilnice niso potrebne za naslednje prevoze: 

a) stvari pri selitvi, 

b) poškodovanih vozil in njihovih priklopnikov ali 
polpriklopnikov, 

c) posmrtnih ostankov, 

d) eksponatov namenjenih za sejme in razstave, 

e) pripomočkov, drugih potrebščin in živali za gledališke, 
glasbene in druge kulturne in športne prireditve, cirkuške 
predstave ali za filmska, radijska ali televizijska snemanja, 
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f) čebel in ribjega podmladka, 

g) zdravil in drugih sredstev, tovora namenjenega za pomoč 
v primeru naravnih nesreč in prevoza tovora v 
humanitarne namene, 

h) praznih vozil, s katerimi se zamenjajo pokvarjena vozila 
in prevzamejo za prevoz tovora iz pokvarjenih vozil v 
državi pogodbenici ali v tretji državi, 

i) vozil tehnične pomoči za popravilo pokvarjenih vozil 
(servisna remontna vozila), 

j) vozil z nosilnostjo do 3.500 kg ali skupno maso s tovorom, 
priklopnikom ali polpriklopnikom do 6.000 kg. 

2. Za vsak prevoz, omenjen v prvem odstavku tega člena, se 
zahtevajo ustrezni dokumenti, ki potrjujejo, da je to prevoz, 
za katerega ni potrebno dovolilnic. 

3. Mešana komisija iz 16. člena je pooblaščena za spreminjanje 
obsega oprostitev predvidenih v prvem odstavku tega člena. 

9. člen 
Kontingent dovolilnic 

1. Izmenjava dovolilnic iz 7. člena se opravi v mejah kontingenta. 
Mešana komisija iz 16. člena je pooblaščena za določitev 
vsakoletnega kontingenta dovolilnic za prevoz tovora. 

2. Vrste dovolilnic, pogoji in načini njihove uporabe se določijo v 
izvršnem protokolu k tej pogodbi. 

3. Dovolilnice veljajo trinajst mesecev. Veljati začnejo 1. januarja 
za tekoče leto. 

10. člen 
Dovoljenja za izredne prevoze 

1. Prevozi z vozili, katerih masa ali velikost s tovorom ali brez 
. njega presegajo norme, dopustne na ozemlju držav ene od 

pogodbenic, se označujejo kot izredni prevozi in zahtevajo 
posebno dovoljenje, ki ga izdajo organi te pogodbenice. 

2. Vsaka pogodbenica si pridržuje pravico zahtevati pridobitev 
posebnega dovoljenja za prevoz nevarnih snovi, ki jih 
opravljajo prevozniki druge pogodbenice. 

3. S posebnim dovoljenjem iz prvega in drugega odstavka tega 
člena se prevoz z vozilom lahko omeji na določeno transportno 
pot ali naloži druge obveznosti oziroma omejitve. 

4. Posebno dovoljenje za izredni prevoz nadomešča dovolilnico 
za prevoz, določeno v prvem odstavku 7. člena. 

11. člen 
Davki in pristojbine 

1. Za prevoze oseb in tovora, predvidene s to pogodbo, je treba 
plačevati davke in pristojbine, ki veljajo na ozemlju države druge 
pogodbenice. 

2. Mešana komisija lahko predlaga ustreznim organom 

pogodbenic delno ali popolno oprostitev davkov ali pristojbin, 
omenjenih v prvem odstavku tega člena, z izjemo prevozov, 
navedenih v prvem odstavku 10. člena. 

12. člen 
Gorivo in rezervni deli 

1. Gorivo, ki je v konstrukcijsko vgrajenih rezervoarjih vozil, je 
oproščeno plačila carinskih in drugih dajatev. 

2. Rezervni deli, ki so začasno uvoženi zaradi popravila 
poškodovanega ali pokvarjenega vozila na ozemlju države 
druge pogodbenice, so oproščeni plačila carinskih dajatev, 
davkov in drugih dajatev, ki se pobirajo v skladu z zakoni in 
drugimi predpisi, veljavnimi na ozemlju države druge 
pogodbenice. Dele, ki so bili zamenjani, je treba ponovno izvoziti 
ali uničiti pod nadzorom carinske službe. 

13. člen 
Nadzor 

Dovolilnice in dokumenti o vozniku, vozilu ter vrsti prevoza, ki se 
zahtevajo na podlagi določil te pogodbe ter notranje zakonodaje, 
morajo biti v vozilu in se morajo pokazati na zahtevo nadzornih 
organov. 

14. člen 
Notranja zakonodaja 

1. Prevozniki ene od pogodbenic ter vozno osebje morajo med 
svojim bivanjem na ozemlju države druge pogodbenice 
spoštovati zakone in druge predpise, ki v njej veljajo, zlasti o 
cestnem prevozu in prometu. 

2. Vprašanja, ki jih ne rešuje ta pogodba ali mednarodne 
kovencije, katerih pogodbenici sta pogodbenici, se rešujejo v 
skladu z notranjo zakonodajo vsake pogodbenice. 

15. člen 
Prekrški 

1. Če prevoznik ene pogodbenice prekrši določila te pogodbe- 
na ozemlju države druge pogodbenice, njeni pristojni organi o 
tem obvestijo pristojne organe druge pogodbenice, na ozemlju 
katere je registrirano vozilo. 

2. Pristojni organi pogodbenice na ozemlju katere so bili storjeni 
prekrški lahko zahtevajo, da pristojni organi druge 
pogodbenice: 

a) opozorijo prevoznika, ki je storil prekršek, 

b) deloma ali v celoti začasno odvzamejo prevozniku pravico 
do prevozov na ozemlju države pogodbenice, v kateri 
je bil storjen prekršek. 

3. Organ, ki je sprejel tak ukrep, o tem obvesti pristojni organ 
druge pogodbenice. 

4. Določila tega člena ne izključujejo sankcij, ki jih predvideva 
zakonodaja, veljavna v državi pogodbenice, na ozemlju katere 
je bil storjen prekršek. 
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16. člen 
Uresničevanje pogodbe 

1. S ciljem uresničevanja določil pogodbe pogodbenici ustanovita 
mešano komisijo, ki je sestavljena iz predstavnikov pristojnih 
organov pogodbenic. Pri delu mešane komisije lahko sodelujejo 
tudi eksperti. 

2. Mešana komisija je pristojna, da: 

a) sprejema odločitve skladno z določili te pogodbe, 

b) proučuje in predlaga ukrepe za rešitev morebitnih težav 
povezanih z mednarodnimi cestnimi prevozi, 

c) usklajuje vsa druga vprašanja, ki so povezana z 
mednarodnim cestnim prometom, npr. zaščito okolja, 
tehnično stanje vozil in njihovega zagotavljanja varnosti v 
cestnem prometu, 

d) daje pobude in predloge o spremembah te pogodbe. 

3. Komisija se bo sestajala na predlog ene od pogodbenic. 

4. Komisija bo sestavila izvršni protokol k tej pogodbi. 

17. člen 
Začetek veljavnosti in veljavnost pogodbe 

vsake pogodbenice in začne veljati po preteku trideset dni od 
dneva prejema zadnje diplomatske note, ki sporoča potrditev 
pogodbe. 

2. Pogodba je sklenjena za pet let. Avtomatično se podaljšuje za 
vsako naslednje leto, razen če jo ena od pogodbenic pisno 
ne odpove tri mesece pred prenehanjem njene vsakokratne 
veljavnosti. 

3. Pogddba se začasno uporablja od dneva njenega podpisa. 

4. Z dnem začetka veljavnosti te pogodbe v odnosih med 
pogodbenicama preneha veljati sporazum med Vlado 
Socialistične federative republike Jugoslavije in Vlado Ljudske 
republike Poljske o mednarodnem cestnem prevozu, ki je bil 
podpisan v Varšavi 18. decembra 1969. 

Sestavljeno v Varšavi dne 28. junija 1996 v dveh'izvirnikih, v 
slovenskem in poljskeni jeziku, pri čemer sta besedili enako 
verodostojni. 

Po pooblastilu: 

Vlade Republike 
Slovenije 
Igor Umek, l.r. 

Po pooblastilu: 

Vlade Republike 
Poljske 

Boguslavv Liberadzkieg, l.r. 

1. Pogodba mora biti potrjena v skladu z zakonskimi določbami 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje pogodbe skrbi Ministrstvo za promet in zveze. Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

1. Pogodba je bila podpisana v Varšavi, 28. junija 1996. 

2. Razlogi za sklenitev pogodbe so v vzpostavitvi pogojev in 
načina za nadaljnji nemoteni cestni prevoz oseb in stvari na 
temelju načela vzajemnosti in potreb po razvoju cestnega 
prevoza med državama in v tranzitu čez njuni ozemlji. 

3. Bistveni elementi pogodbe temeljijo na načelih olajšav pri 
opravljanju meddržavnega in tranzitnega prevoza oseb in 
stvari na načelu liberalizacijskih procesov pri teh prevozih 
med državama, v želji po čimboljšem gospodarskem razvoju 
med njima. 

4. Pogodba se na podlagi 17. člena le-te začasno uporablja od 
datuma podpisa, to je od 28. junija 1996. 

5. Pogodbo v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o 
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

6. V zvezi z uresničevanjem pogodbe bo treba zagotoviti 
finančna sredstva za pokritje stroškov za delo slovenskega 
dela mešane komisije (stroški potovanj, dnevnice) 
predvidoma enkrat ali dvakrat letno. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

REPUBLIKO SLOVENIJO IN HELENSKO 

REPUBLIKO 0 MEDNARODNEM 

CESTNEM PREVOZU POTNIKOV IN 

BLAGA (BGRMCP) 

- EPA 961 - II - 

Vlada Republike Slovenije je na 126. seji dne 30. septembra 
1999 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
REPUBLIKO SLOVENIJO IN HELENSKO REPUBLIKO O 
MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU POTNIKOV IN 
BLAGA, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 

Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve; 
■ mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze; 
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve; 
- Janez POŽAR, državni podsekretar v Ministrstvu za promet 

in zveze; 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve. 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

PREDLOG 

30.9.1999 

ZAKON O RATIFIKACIJI 

SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO 

IN HELENSKO REPUBLIKO 

O MEDNARODNEM CESTNEM 

PREVOZU POTNIKOV IN BLAGA 

1. člen 

Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Helensko republiko o mednarodnem 
i 

cestnem prevozu potnikov in blaga, podpisan v Ljubljani 27. maja 1998. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v slovenskem jeziku glasi: 
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SPORAZUM MED 

REPUBLIKO SLOVENIJO 

IN 

HELENSKO REPUBLIKO O 

MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU POTNIKOV IN 

BLAGA 
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Republika Slovenija in Helenska republika, v nadaljnjem besedilu 

pogodbenici, sta se 

- v želji pospeševati mednarodno sodelovanje na področju cestnega prevoza med 

državama in v tranzitu čez njuni ozemlji, 

- ob upoštevanju načela liberalizacije cestnega prevoza in 

- ob upoštevanju določb Sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropsko 

gospodarsko skupnostjo na področju prometa, podpisanega dne 5. aprila 1993. 

dogovorili naslednje: 

1. čleri 

1) Določbe tega sporazuma se uporabljajo za: 

1. prevoz blaga in potnikov v cestnem prevozu med pogodbenicama in v 

tranzitu čez njuni ozemlji, 

2. vožnje praznih vozil, povezane z omenjenim prevozom. 

2) Pogodbenica, ki je članica Evropske unije, bo uporabljala ta sporazum v 

skladu z obveznostmi iz pogodb o ustanovitvi Evropske unije, njihovimi 

spremembami ali dopolnitvami. 

2. člen 

Za namen tega sporazuma: 

1. Izraz "prevoznik" pomeni fizično ali pravno osebo, ustanovljeno v eni od 

pogodbenic, ki ima pravico opravljati prevoz potnikov ali blaga po cestah v skladu z 

zakoni in predpisi, veljavnimi v njegovi državi. 
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2. Izraz "vozilo" pomeni motorno vozilo ali kombinacijo vozil, od katerih je 

vsaj motorno vozilo registrirano v eni od pogodbenic in se uporablja ter je opremljeno 

izključno za prevoz blaga ali potnikov; 

3. Izraz "tranzit" pomeni prevoz blaga ali potnikov iz ene pogodbenice čez 

ozemlje druge pogodbenice, ki ga opravlja prevoznik s sedežem v eni od 

pogodbenic. 

I. PREVOZ POTNIKOV 

A. Obseg in opredelitev izrazov 

3. člen 

Za namen prevoza potnikov se ta sporazum uporablja: 

1. za vse prevoze potnikov za račun tretjega s potniškimi motornimi vozili 

(avtobusi) med pogodbenicama in v tranzitu čez njuni ozemlji, 

2. za vožnje praznih vozil, ki opravljajo te storitve. 

4. člen 

Za namen prevoza potnikov: 

1. "Potniško motorno vozilo" pomeni katero koli motorno vozilo, „ki je 

registrirano na ozemlju ene pogodbenice in je zaradi svoje konstrukcije in opreme 

primerno za prevoz več kot devetih oseb skupaj z voznikom. 

« 

2. "Linijski prevoz potnikov" pomeni prevoz, v katerem se opravlja prevoz 

potnikov ob določenem času in po določenih progah, potniki pa lahko vstopajo ali 

izstopajo na vnaprej določenih postajališčih. Linijski prevoz potnikov se lahko 

opravlja po vnaprej določenem voznem redu in tarifi. 

3. "Izmenični prevoz" pomeni prevoz, pri katerem se opravlja prevoz vnaprej 

organiziranih skupin potnikov z več potovanji iz istega odhodnega kraja do istega 
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namembnega kraja, od katerih je vsak v drugi pogodbenici. Vsaka skupina potnikov, 

ki odpotuje iz odhodnega kraja, se z zadnjim potovanjem vrne v odhodni kraj. 

a) Pri izmeničnem prevozu potniki iz skupine ne smejo izstopati ali vstopati 

novi. 

b) Prva vožnja nazaj v odhodni kraj in zadnja vožnja v namembni kraj v vrsti 

izmeničnih prevozov se opravita s praznim vozilom. 

c) Linijski in izmenični prevoz ter pogoje njunega opravljanja določajo z 

vzajemnim soglasjem pristojni organi pogodbenic neposredno ali na podlagi 

sklepov, ki jih sprejme skupni odbor iz 13. člena tega sporazuma. 

4. "Tranzit" pomeni prevoz potnikov z ozemlja pogodbenice, v kateri je vozilo 

registrirano, čez ozemlje druge države, pri čemer potniki ne smejo vstopati oziroma 

izstopati. 

5. "Občasni prevozi" so: 

a) krožne vožnje zaprtih vrat, pri čemer se ista skupina potnikov prevaža z 

istim vozilom ves čas potovanja in se vrne v odhodni kraj, ki je v državi, v kateri je 

vozilo registrirano, 

b) prevoz s polnim vozilom pri odhodu in s praznim vozilom pri vrnitvi, 

c) prevoz s praznim vozilom pri odhodu in s polnim vozilom pri vrnitvi, 

d) vsi drugi prevozi, ki ne izpolnjujejo navedenih meril. 

B. Dostop na trg 

5. člen 

1) Za občasne prevoze iz točk 5a) in 5b) 4. člena niso potrebna dovoljenja za 

prevoz na ozemlju pogodbenice, v kateri vozilo ni registrirano. 

2} Občasni prevozi se opravljajo na podlagi kontrolne listine. 

3) Kontrolna listina je v obliki potniškega obrazca. 

4) Na kontrolni listini morajo biti navedeni vsaj ti podatki: 
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a) vrsta prevoza, 

b) osnovni itinerar, 

c) prevoznik(i), 

d) popoln seznam potnikov. 

5) Obrazce kontrolnih dokumentov zagotovijo pristojni organi pogodbenice, v 

kateri je vozilo registrirano, ali telesa, ki jih ti organi imenujejo. 

6) Občasni prevozi iz točk 5c) in 5d) 4. člena se lahko opravljajo le na podlagi 

ustreznih dovoljenj. Število dovoljenj določijo pristojni organi podpisnic sporazuma na 

zasedanju skupnega odbora iz 13. člena. 

6. člen 

1) Za linijski in izmenični prevoz je potrebno dovoljenje. 

2) Dovoljenje je izdano na ime prevoznika, ki ga ne sme prenesti na-tretjo 

osebo. Prevoznik, ki ima dovoljenje, pa lahko opravlja prevoze s podizvajalcem. 

3) Rok veljavnosti dovoljenja ne sme biti daljši od treh let za linijske prevoze in 

enega leta za izmenične prevoze. 

4) Dovoljenje mora vsebovati te podatke: 

a) vrsto prevoza, 

b) progo prevoza s posebej navedenim odhodnim in namembnim krajem ter 

mejnimi prehodi, 

c) rok veljavnosti dovoljenja, 

d) pri linijskih prevozih postajališča in vozni red, 

e) dovoljenju, ki ga izda pristojni organ pogodbenice, morajo biti priloženi 

dokumenti o itinerarju, voznem redu in tarifah. 

5) Vloge za dovoljenja je treba predložiti pristojnim organom pogodbenice, v 

kateri je vozilo registrirano, ki lahko vlogo odobrijo ali zavrnejo. Če ni zadržkov za 
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sprejem vloge, omenjeni organ o tem obvesti pristojni organ druge pogodbenice. Če 

se slednji strinja, vsak izda dovoljenje za tisti de! itinerarja, ki poteka po njegovem 

ozemlju. 

6) Vloga v dveh izvodih mora vsebovati podatke, ki jih zahtevajo notranji 

predpisi, ter skico smeri potovanja z označenimi postajami in kilometri. Pristojni 

organi lahko zahtevajo od prevoznikov tudi druge podatke, za katere menijo, da so 

potrebni. 

7) Med vožnjo mora biti v vozilu izvirnik dovoljenja aii njegova overjena kopija. 

8) Obliko in vsebino dovoljenj določijo pristojni organi pogodbenic ali skupni 

odbor iz 13. člena. 

7. člen 

Dovoljenja niso potrebna za tranzit čez ozemlje ene pogodbenice za občasni 

prevoz, ki ga opravlja vozilo, registrirano v drugi pogodbenici. 

8. člen 

Linijski prevoz je odobren in se lahko začne opravljati, ko pristojni organi 

pogodbenic izmenjajo posebna dovoljenja z vsemi potrebnimi prilogami. 

II. PREVOZ BLAGA 

9. člen 

1) Prevozniki, ustanovljeni na ozemlju ene od pogodbenic, lahko opravljajo 

prevoz blaga v mednarodnem cestnem prevozu za račun tretjega med 

pogodbenicama (dvostranski promet) in čez njuni ozemlji v tretje države (tranzit) na 

podlagi dovolilnice, ki jo izdajo pristojni organi druge pogodbenice. 

2) Število dovolilnic iz prvega odstavka 9. člena ni omejeno, 
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3) Za prevoz blaga v mednarodnem cestnem prevozu, ki ga opravljajo 

prevozniki ene pogodbenice, ki zapuščajo ozemlje druge pogodbenice in so 

namenjeni v tretjo državo (prevozi za tretje države), izda posebno dovolilnico 

pogodbenica, iz katere aii v katero se opravlja prevoz. 

Posebne dovolilnice lahko uporablja samo prevoznik, na katerega ime so 

izdane, in niso prenosljive. Možnost izdajanja takšnih dovolilnic in njihovo število 

določi skupni odbor iz 13. člena tega sporazuma. 

10. člen 

Vrsto dovolilnic iz 9. člena določijo pristojni organi pogodbenic neposredno ali 

na podlagi sprejetih sklepov skupnega odbora iz 13. člena tega sporazuma. 

11. člen 

1) Na podlagi prvega odstavka 9. člena tega sporazuma si pristojni organi 

pogodbenic vsako leto izmenjajo zaprošene dovolilnice v skladu s postopkom, ki ga 

določi skupni odbor iz 13. člena. 

2) Pogodbenici se strinjata, da bosta v začetnem obdobju izvajanja tega 

sporazuma, t. j. pred prvim zasedanjem skupnega odbora iz 13. člena, zadovoljili 

potrebe po dvostranskem in tranzitnem prevozu blaga v cestnem prevozu tako, da 

bosta ustrezne pristojne organe o teh potrebah obvestili po diplomatski poti. 

12. člen 

1) Ne glede na določbe prvega odstavka 9. člena tega sporazuma dovolilnica ni 

potrebna za: 

1. prevoz blaga z javnega letališča ali na javno letališče ob nezgodi ali drugi 

nesreči letala ali ob pristanku zaradi spremenjene smeri poleta ali v sili in ob 

odpovedanih letih; 

2. prevoz poškodovanega motornega vozila in njegovega priklopnika; 

3. prevoz posmrtnih ostankov; 

4. prevoz osebnih stvari pri selitvi gospodinjstva s posebnimi vozili; 
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5\ prevoz poštnih pošiljk; 

6. prevoz blaga, namenjenega za sejme in razstave; 

7 prevoz pripomočkov in drugih potrebščin za gledališke, glasbene in druge 

kulturne prireditve, cirkuške predstave ter za filmska in radijska ali televizijska 

snemanja; 

8 prevez mrtvih živali, razen če gre za industrijsko predelavo surovin; 

9 prevoz čebel ali ribjega podmladka; 

10. prevez cvetja in drugih okrasnih rastlin; 

11. prevoz farmacevtskega ali katerega koli drugega materiala kot pomoč ob 

naravnih nesrečah; 

12. prazna vozila, s katerimi se zamenjajo pokvarjena vozila in ki prevzamejo 

prevoz blaga iz pokvarjenih vozil; 

13. prevoz s priklopnikom v skupini vozil, ki jo sestavljata motorno vozilo 

domačega prevoznika in tuji priklopnik; 

14 vozila tehnične pomoči za popravilo pokvarjenih vozil (servisna in 

remontna vozila), 

15. vožnjo vozila, ki nadomesti vozilo, poškodovano v drugi pogodbenici; 

16. prevoze tovorov, ki se uporabljajo v izobraževalne in reklamne namene; 

17. prevoz blaga z motornimi vozili, vključno s priklopniki, z dovoljeno skupno 

maso do 6 ton oziroma dovoljeno skupno nosilnostjo do 3,5 tone. 

2) Za prevoz iz prvega odstavka tega člena mora imeti voznik vozila vse listine 

in dokumente iz katerih je jasno razvidno, da gre za enega od navedenih prevozov. 

III. SPLOŠNE DOLOČBE 
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13. člen 

1) Za reševanje vseh vprašanj, ki so v zvezi z izvajanjem in uporabo tega 

sporazuma, se ustanovi skupni odbor 

2) Odbor sestavljajo predstavniki obeh pogodbenic, ki na sestanke lahko 

povabijo predstavnike cestnoprometne panoge. 

3) Skupni odbor se sestaja enkrat letno na pobudo ene od pogodbenic vsako 

leto v drugi pogodbenici Dnevni red sestankov pripravi vsaj dva tedna pred 

začetkom pogodbenica gostiteljica ali tista, ki da pobudo za sestanek. Ob koncu 

vsakega sestanka se sprejme protokol, ki ga podpišeta vodji delegacij obeh 

pogodbenic. 

4) Skupni odbor določi roke in način izmenjave podatkov in vseh drugih 

ustreznih informacij. 

14. člen 

Pogodbenici se bosta medsebojno obvestili o pristojnih organih za reševanje 

vprašanj v zvezi z izvajanjem določb tega sporazuma. 

15. člen 

1) Pogodbenici soglašata, da so vozila, registrirana v kateri koli od pogodbenic, 

vzajemno oproščena plačevanja davkov in pristojbin za uporabo njunih cestnih 

omrežij kot tudi vseh drugih dajatev. 

2) Pogodbenici se strinjata, da se določbe prvega odstavka 15. člena tega 

sporazuma v zvezi s plačilom davkov in pristojbin prilagodijo prihodnjim enotnim 

določbam sporazumov z Evropsko unijo. 

16. člen 
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Prevozniki pogodbenice in vozno osebje na njihovih vozilih morajo na ozemlju 

druge pogodbenice upoštevati zakone in predpise, ki veljajo v tej državi. 

17. člen 

Za varstvo okolja in v okviru 16. člena Sporazuma med Republiko Slovenijo in 

Evropsko gospodarsko skupnostjo na področju prometa, podpisanega v 

Luxembourgu dne 5. aprila 1993, bosta pogodbenici upoštevali standarde, ki jih 

določajo mednarodni sporazumi o okolju, in si bosta skupaj prizadevali za dosego 

teh ciljev. 

18. člen 

Ta sporazum začne veljati na dan izmenjave pisem, ki potrjujeta izpolnitev 

ustreznih ustavnih zahtev v pogodbenicah. Sporazum velja leto dni. Za vsako 

naslednje leto se molče podaljšuje, razen če ga ena od pogodbenic ne odpove 

najmanj šest mesecev pred datumom izteka njegove veljavnosti. 

Sestavljeno v Ljubljani dne 27. maja 1998 v dveh izvodih v angleškem jeziku. 

V POTRDITEV TEGA sta podpisana, pravilno pooblaščena v ta namen, podpisala ta 

sporazum. 

Za Republiko Slovenijo Za Helensko republiko 

dr. Boris Frlec, l.r. Theodoros Pangalos, l.r. 
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3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze. 

4. člen 

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

Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Sporazum sta v Ljubljani, 27. maja 1998 podpisala minister za zunanje zadeve 

Republike Slovenije, dr. Boris FRLEC in minister za zunanje zadeve Helenske 

republike g. Theodoros PANGALOS . 

Razlogi za sklenitev sporazuma so v vzpostavitvi pogojev in načina za nadaljnji 

nemoteni cestni prevoz potnikov in blaga na temelju načela vzajemnosti in potreb po 

razvoju cestnega prevoza med državama in v tranzitu čez njuni ozemlji. 

Sporazum s svojimi določbami ureja cestni prevoz potnikov in blaga med državama 

pogodbenicama in v tranzitu čez njuni ozemlji, kot tudi potovanje praznih vozil. V 

sporazumu sta določena način in postopek za opravljanje rednega linijskega ter vseh 

vrst izvenlinijskega prevoza potnikov. Redni in izmenični prevoz ter pogoje njunega 

opravljanja določajo pristojni organi v državah pogodbenicah na podlagi medsebojnega 

sporazuma neposredno ali s sklepi, ki jih sprejeme skupni odbor iz 13. člena tega 

sporazuma. 

Prevoz blaga med državama in v tranzitu se opravlja na podlagi dovolilnic. Število 

dovolilnic ni omejeno. Za prevoze v tretje države so potrebne posebne dovolilnice. 

Sporazum določa tudi vrste prevozov blaga, pri katerih dovolilnice niso potrebne. 

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih zadevah ratificira 

Državni zbor Republike Slovenije. 

V zvezi z uresničevanjem sporazuma bo treba zagotoviti finančna sredstva iz postavke 

Ministrstva za promet in zveze za pokritje stroškov za delo slovenskega dela skupnega 

odbora komisije (stroški potovanj, dnevnice) predvidoma enkrat letno. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

REPUBLIKO SLOVENIJO IN VLADO 

ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE 0 

ZNANSTVENEM IN TEHNOLOŠKEM 

SODELOVANJU (BUSZTS-1) 

- EPA 962 - II - 

Vlada Republike Slovenije je na 128. seji dne 7/10-1999 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZDRUŽENIH 
DRŽAV AMERIKE O ZNANSTVENEM IN TEHNOLOŠKEM 
SODELOVANJU, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 
63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 

Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve, 
- dr. Lojze MARINČEK, minister za znanost in tehnologijo, 
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- dr. Verica TRSTENJAK, državna sekretarka v Ministrstvu za 

znanost in tehnologijo, 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve. 

1. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Združenih držav Amerike o znanstvenem in tehnološkem 
sodelovanju, podpisan 21. junija 1999 v Ljubljani. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi: 
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SPORAZUM MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN 

VLADO ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE 
O ZNANSTVENEM IN TEHNOLOŠKEM 

SODELOVANJU 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Združenih držav Amerike (v 
nadaljnjem besedilu "pogodbenici") sta se 

priznavajoč pomen znanosti in tehnologije za razvoj uspešnih 
gospodarstev obeh držav; 

prepričani, da bo mednarodno sodelovanje v znanosti in tehnologiji 
krepilo prijateljske vezi in razumevanje med njunima narodoma 
ter pospešilo razvoj znanosti in tehnologije v korist obeh držav; 

v želji po nadaljevanju in razširitvi znanstvenega in tehnološkega 
sodelovanja, ki je potekalo med državama v preteklosti na podlagi 
sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju iz leta 
1993; 

prepričani o nujnosti nadaljnjega razvijanja obojestransko 
koristnega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja in 

ob upoštevanju helsinške Sklepne listine Konference o varnosti 
in sodelovanju v Evropi in sklepnih dokumentov naslednjih srečanj 
na Dunaju, v Bonnu, Madridu in Parizu 

sta se sporazumeli o naslednjem: 

I. člen 

1. Pogodbenici razvijata, podpirata in omogočata znanstveno in 
tehnološko sodelovanje med sodelujočimi vladnimi organizacijami 
obeh držav na podlagi načel enakosti, vzajemnosti in 
obojestranske koristi. To sodelovanje lahko poteka na področjih, 
kot so temeljne znanosti, varstvo okolja, medicinske znanosti in 
zdravstvo, kmetijstvo, raziskave na področju tehnike, energija, 
naravni viri in njihova koristna uporaba, znanost o standardih in 
meroslovju, znanstvena in tehnološka politika in vodenje ter druga 
področja znanosti in tehnologije, o katerih se dogovori Skupni 
odbor, ustanovljen v skladu z VIII. in IX. členom tega sporazuma. 

2. Dejavnosti sodelovanja po tem sporazumu lahko vključujejo 
usklajene programe in skupne raziskovalne projekte, študije in 
raziskave; skupne znanstvene tečaje, delavnice, konference in 
simpozije; izmenjavo znanstvenih in tehnoloških informacij ter 
dokumentacije v zvezi z dejavnostjo sodelovanja; izmenjavo 
rastlinskih in živalskih genskih virov; izmenjavo znanstvenikov, 
strokovnjakov in raziskovalcev; izmenjavo oziroma souporabo 
opreme ali materiala in druge oblike znanstvenega in tehnološkega 
sodelovanja, o katerih se dogovori Skupni odbor. 

II. člen 

Sodelovanje po tem sporazumu poteka v skladu z veljavnimi 
zakoni in predpisi pogodbenic in ob upoštevanju razpoložljivega 
osebja in ustreznih finančnih sredstev. 

III. člen 

1. Dejavnosti sodelovanja po tem sporazumu potekajo na podlagi 
memorandumov o soglasju ali drugih dogovorov o izvajanju (v 

nadaljnjem besedilu "dogovori o izvajanju"), sklenjenih med 
vladnimi organizacijami pogodbenic (glej X. člen). Taki dogovori o 
izvajanju lahko vključujejo predmet sodelovanja, postopke, 
financiranje, razdelitev stroškov in druge zadeve v zvezi s 
sodelovanjem. 

2. Predhodno začete dejavnosti se nadaljujejo in potekajo v skladu 
z določbami tega sporazuma. 

IV. člen 

Pri dejavnostih sodelovanja po tem sporazumu vsaka pogodbenica 
v skladu s svojimi zakoni in predpisi omogoča: 

(a) hiter in učinkovit vnos in iznos ustrezne opreme, inštrumentov 
in projektnih informacij s svojega ozemlja; 

(b) hiter in učinkovit vstop oseb, udeleženih pri izvajanju tega 
sporazuma, na svoje ozemlje in izstop z njega ter potovanja 
in delo tem osebam na svojem ozemlju in 

(c) dostop do geografskih območij, podatkov, materialov, institucij, 
in do oseb, ki sodelujejo pri izvajanju tega sporazuma. 

V. člen 

Določbe o varstvu in razdelitvi intelektualne lastnine, ustvarjene 
ali pridobljene med sodelovanjem po tem sporazumu, so navedene 
v Prilogi A. Določbe o zaščiti informacij in o prenosu tehnologije so 
navedene v Prilogi B. Prilogi A in B sta sestavni del tega 
sporazuma. 

VI. člen 

Znanstvene in tehnološke informacije, ki niso posebej zaščitene 
in izhajajo iz sodelovanja po tem sporazumu, bodo na voljo 
svetovni znanstveni skupnosti po običajnih poteh in v skladu z 
rednimi postopki sodelujočih vladnih organizacij, če ne bo drugače 
pisno dogovorjeno z dogovori o izvajanju. 

VII. člen 

Določbe tega sporazuma ne vplivajo na dogovore o znanstvenem 
in tehnološkem sodelovanju izven tega sporazuma med 
sodelujočimi vladnimi organizacijami pogodbenic. 

VIII. člen 

Za izvajanje tega sporazuma pogodbenici ustanovita Skupni 
ameriško-slovenski odbor za znanstveno in tehnološko 
sodelovanje (v nadaljnjem besedilu "Skupni odbor"). Skupni odbor: 

(a) priporoča pogodbenicama splošno politiko po sporazumu; 

(b) določa področja in oblike sodelovanja v skladu s I. členom; 

(c) pripravlja periodična poročila o dejavnosti Skupnega odbora 
in dejavnostih sodelovanja po tem sporazumu ter jih daje v 
pregled državnemu sekretarju Združenih držav Amerike in 
ministru za znanost in tehnologijo ali ministru za zunanje 
zadeve Republike Slovenije in 

(d) opravlja druge naloge, o katerih se dogovorita pogodbenici. 
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IX. člen XI. člen 

1. Skupni odbor sestavljajo štirje vladni predstavniki, od katerih 
dva imenuje Vlada Združenih držav Amerike, da jo zastopata, in 
dva Vlada Republike Slovenije, da jo zastopata. Vsaka stran lahko 
imenuje namestnike članov. 

2. Skupni odbor se sestaja periodično, izmenično v Združenih 
državah Amerike in Sloveniji, kot se dogovorita pogodbenici. Vsaka 
pogodbenica krije stroške svojih članov ali drugih udeležencev. 

3. Skupni odbor med svojimi člani izbere predsedujočega za 
enoletno obdobje. 

4. Skupni odbor odloča s soglasjem. 

X. člen 

1. Vsaka pogodbenica ima izvršilni organ. Izvršilna organa sta 
Zunanje ministrstvo za Združene države Amerike in Ministrstvo 
za znanost in tehnologijo za Republiko Slovenijo. 

2. Izvršilna organa nadzorujeta, vodita in usklajujeta dejavnosti 
sodelovanja po tem sporazumu, razen tistih, ki se izvajajo na 
podlagi dogovorov o izvajanju, sklenjenih skladno s III. členom, in 
ki jih neposredno financirajo sodelujoče vladne organizacije. 

3. Izvršilna organa pripravljata delovno gradivo za zasedanja 
Skupnega odbora. 

1 .Ta sporazum začne veljati z dnem, ko Vlada Republike Slovenije 
obvesti Vlado Združenih držav Amerike, da so bile izpolnjene vse 
potrebne pravne zahteve za njegovo uveljavitev. Ta sporazum 
velja pet let. Samodejno se podaljšuje za zaporedna obdobja pet 
(5) let, če ni odpovedan vsaj devetdeset (90) dni vnaprej s pisnim 
obvestilom drugi pogodbenici. 

2. Vsaka pogodbenica lahko ta sporazum kadar koli odpove s 
šestmesečnim pisnim obvestilom drugi pogodbenici. Če se 
pogodbenici ne dogovorita drugače, prenehanje tega sporazuma 
ne vpliva na dokončanje katere koli že začete dejavnosti, 
sodelovanja po tem sporazumu, ki še ni bila končana ob 
prenehanju tega sporazuma. 

3.Ta sporazum lahko pogodbenici spremenita pisno z dogovorom. 

V POTRDITEV TEGA sta podpisana, ki sta ju za to pravilno 
pooblastili njuni vladi, podpisala ta sporazum. 

SESTAVLJENO v Ljubljani, v dveh izvirnikih, dne 21. junija 
1999 v slovenskem in angleškem jeziku, pri čemer sta obe besedili 
enako verodostojni. 

Za Vlado Za Vlado 
REPUBLIKE SLOVENIJE ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE 
Verica Trstenjak l.r. Nancy Halliday Ely - Raphel l.r. 

PRILOGA A 
t 

INTELEKTUALNA LASTNINA 

V skladu s V. členom tega sporazuma pogodbenici zagotavljata 
ustrezno in učinkovito varstvo intelektualne lastnine, ustvarjene 
ali pridobljene na podlagi tega sporazuma ter ustreznih dogovorov 
o izvajanju. Pogodbenici soglašata, da se bosta pravočasno 
obveščali o izumih ali avtorskih delih, ki izhajajo iz tega sporazuma, 
in pravočasno poskrbeli za varstvo take intelektualne lastnine. 
Pravice do take intelektualne lastnine se razdelijo, kot določa ta 
priloga. 

I. OBSEG 

A. Ta priloga se uporablja za vse dejavnosti sodelovanja po tem 
sporazumu, razen če se pogodbenici ali njuni pooblaščenci posebej 
ne dogovorijo drugače. 

B. Za namene tega sporazuma ima izraz "intelektualna lastnina" 
pomen, ki ga določa 2. člen Konvencije o ustanovitvi Svetovne 
organizacije za intelektualno lastnino, podpisane v Stockholmu 
14. julija 1967. 

C. Ta priloga se nanaša na razdelitev pravic, deležev in honorarjev 
med pogodbenicama. Vsaka pogodbenica zagotovi drugi možnost 
za pridobitev pravice intelektualne lastnine, razdeljene v skladu s 

to prilogo, tako da te pravice pridobi od svojih udeležencev s 
pogodbami ali po potrebi z drugimi pravnimi sredstvi. Ta priloga 
sicer ne spreminja ali prejudicira razdelitve med pogodbenico in 
njenimi državljani, ki jo določata zakonodaja in praksa 
pogodbenice. 

D. Spore v zvezi z intelektualno lastnino, ki izhajajo iz tega 
sporazuma, naj s pogovori rešujejo ustrezne sodelujoče institucije 
ali po potrebi pogodbenici oziroma njuni pooblaščenci. Na podlagi 
soglasja pogodbenic se spor predloži arbitražnemu sodišču v 
zavezujoče razsojanje v skladu z veljavnimi pravili mednarodnega 
prava. Če se pogodbenici ali njuni pooblaščenci pisno ne 
dogovorijo drugače, veljajo arbitražna pravila Komisije Združenih 
narodov za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL). 

E. Prenehanje ali potek tega sporazuma ne vpliva na pravice ali 
obveznosti iz te priloge. 

II. RAZDELITEV PRAVIC 

A. Vsaka pogodbenica je upravičena do neizključne, nepreklicne 
in brezplačne licence v vseh državah za prevajanje, 
razmnoževanje in javno distribuiranje znanstvenih in tehničnih 
časopisnih člankov, poročil in knjig, ki neposredno izhajajo iz 
sodelovanja po tem sporazumu. V vseh javno distribuiranih izvodih 
avtorskega dela, pripravljenega na podlagi te določbe, morajo biti 
navedena imena avtorjev dela, razen če avtor izrecno ne želi biti 
imenovan. 

5. november 1999 59 poročevalec, št. 75 



B. Pravice do vseh oblik intelektualne lastnine, razen pravic, 
navedenih pod II.A., bodo razdeljene takole: 

1. Gostujoči raziskovalci, na primer gostujoči znanstveniki 
predvsem na študijskem izpopolnjevanju, pridobijo pravice 
intelektualne lastnine na podlagi politik institucije gostiteljice. 
Dodatno ima vsak gostujoči raziskovalec, ki je izumitelj, pravico 
do deleža od vsakega honorarja, ki ga pridobi institucija gostiteljica 
z licenciranjem te intelektualne lastnine. 

2. (a) Za intelektualno lastnino, ustvarjeno med skupnim 
raziskovanjem, na primer pri vnaprejšnjem dogovoru o obsegu 
dela med pogodbenicama, sodelujočimi institucijami ali sodelujočim 
osebjem, je vsaka pogodbenica upravičena do pridobitve vseh 
pravic in deležev na svojem ozemlju. Pravice in deleži v tretjih 
državah bodo določeni z dogovori o izvajanju. Če raziskava v 
ustreznih dogovorih o izvajanju ni označena kot "skupna 
raziskava", bodo pravice do intelektualne lastnine, ki izhajajo iz 
raziskave, razdeljene v skladu z odstavkom II.B.1. Dodatno bo 
vsaka oseba, ki je izumitelj, upravičena do deleža honorarja, 
pridobljenega v kateri koli instituciji na podlagi licenciranja lastnine. 

(b) Če ena pogodbenica zagotavlja zakonsko varstvo določene 
vrste intelektualne lastnine, druga pa ne, bo ne glede na odstavek 
II.B.2.(a) pogodbenica, katere zakoni predvidevajo to vrsto 
varstva, upravičena do vseh pravic in deležev po vsem svetu. 
Osebe, ki so izumitelji lastnine, bodo kljub temu upravičene do 
honorarja, kot določa odstavek II.B.2.(a). 

III. ZAUPNE POSLOVNE INFORMACIJE 

Če je informacija, pridobljena ali ustvarjena na podlagi sporazuma, 
pravočasno opredeljena kot zaupna poslovna informacija, 
pogodbenici in njuni udeleženci varujejo takšno informacijo v 
skladu z veljavnimi zakoni, predpisi in upravno prakso. Informacija 
je lahko opredeljena kot "zaupna poslovna", če oseba, ki ima to 
informacijo, z njo lahko ustvari gospodarsko korist ali pridobi 
konkurenčno prednost pred tistimi, ki je nimajo, če informacija ni 
splošno znana ali dostopna javnosti iz drugih virov in če je lastnik 
ni predhodno dal na razpolago, ne da bi pravočasno določil 
zaupnost informacije. 

PRILOGA B 

OBVEZNOSTI GLEDE VARNOSTI 

I. ZAŠČITA INFORMACIJ 

Pogodbenici se strinjata, da ne bo nobena informacija ali oprema, 
katere zaščito terjajo interesi državne obrambe ali odnosov s 
tujino ene ali druge pogodbenice in je zaupna v skladu z veljavnimi 
državnimi zakoni in predpisi, dana na razpolago po tem 
sporazumu. Če se med izvajanjem dejavnosti sodelovanja po 
tem sporazumu ugotovi, da gre za informacijo ali opremo, za 
katero je znano ali se domneva, da zahteva tako varstvo, se 
takoj obvestijo ustrezni uslužbenci in se pogodbenici posvetujeta 

o potrebnosti in dodelitvi stopnje ustreznega varstva take 
informacije ali opreme. 

II. PRENOSTEHNOLOGIJE 

Prenos informacij ali opreme med pogodbenicama, ki niso 
označene kot zaupne, vendar so izvozno kontrolirane, mora biti 
v skladu z ustreznimi zakoni in predpisi vsake pogodbenice, da 
se prepreči nedovoljeni prenos ali prenos v tretje države takih 
informacij ali opreme, zagotovljenih ali izdelanih po tem sporazumu. 
Natančne določbe za preprečitev nedovoljenega prenosa in 
prenosa v tretje države takih informacij ali opreme se vključijo v 
pogodbe ali dogovore o izvajanju, če katera od pogodbenic meni, 
da je to potrebno. 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za znanost in Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
tehnologijo. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih 
držav Amerike o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju sta 
21. junija 1999 v Ljubljani podpisali državna sekretarka v 
Ministrstvu za znanost in tehnologijo doc. dr. Verica Trstenjak in 
veleposlanica ZDA v Ljubljani N.E. gospa Nancy Halliday Ely- 
Raphel. 

Ta sporazum bo nadomestil Sporazum med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o znanstvenem in 
tehnološkem sodelovanju iz leta 1993, na podlagi katerega je 
potekalo sodelovanje med obema državama v zadnjih petih letih. 

S sporazumom so ustvarjeni pogoji za nadaljevanje, razširitev in 
razvoj enakopravnih in obojestransko koristnih odnosov na 
področju sodelovanja v znanosti in tehnologiji med obema 
državama. 

V sporazumu je na podlagi vzajemnih interesov predvideno 
predvsem sodelovanje na področjih, kot so temeljne znanosti, 
varstvo okolja, medicinske znanosti in zdravstvo, kmetijstvo, 
raziskave na področju tehnike, energija, naravni viri in njihova 
koristna uporaba, znanost o standardih in meroslovju, znanstvena 
in tehnološka politika in vodenje ter druga področja znanosti in 
tehnologije. Dejavnosti sodelovanja po tem sporazumu lahko 
vključujejo usklajene programe in skupne raziskovalne projekte, 
študije in raziskave; skupne znanstvene tečaje, delavnice, 
konference in simpozije; izmenjavo znanstvenih in tehnoloških 
informacij ter dokumentacije v zvezi z dejavnostjo sodelovanja; 
izmenjavo rastlinskih in živalskih genskih virov; izmenjavo 

znanstvenikov, strokovnjakov in raziskovalcev ter izmenjavo 
oziroma souporabo opreme ali materiala. Sporazum predvideva 
ustanovitev Skupnega ameriško-slovenskega odbora za 
znanstveno in tehnološko sodelovanje. V prilogah so navedene 
določbe o varstvu in razdelitvi intelektualne lastnine ter o zaščiti 
informacij in o prenosu tehnologije. 

Za uresničevanje sporazuma sta pristojni Ministrstvo za znanost 
in tehnologijo Republike Slovenije in Zunanje ministrstvo Združenih 
držav Amerike, ki bosta na podlagi tega sporazuma pripravili 
načrte sodelovanja, z natančnejšo opredelitvijo finančnih in drugih 
pogojev za uresničevanje obveznosti po tem sporazumu. 

Sporazum' v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o 
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Za uresničitev sporazuma ni treba sprejeti novih ali spremeniti 
veljavnih predpisov. 

V zvezi z izvajanjem sporazuma bo Ministrstvo za znanost in 
tehnologijo iz rednih sredstev za mednarodno dejavnost, ki jih za 
ta namen zagotavlja proračun Republike Slovenije, zagotovilo 
sredstva za pokritje stroškov za sklepanje memorandumov o 
soglasju ali drugih dogovorov o izvajanju in izvajanje dogovorjenih 
konkretnih aktivnosti. 

Sklenitev sporazuma je skladna s predpisi in politiko Evropske 
unije. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

MINISTRSTVOM ZA KMETIJSTVO, 

GOZDARSTVO IN PREHRANO 

REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

MINISTRSTVOM ZA KMETIJSTVO 

SLOVAŠKE REPUBLIKE O 

SODELOVANJU NA PODROČJU 

KMETIJSTVA, ŽIVILSKE INDUSTRIJE IN 

GOZDARSTVA (BSKKIG) 

- EPA 963 - II - 

Vlada Republike Slovenije je na 128. seji dne 7/10-1999 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
MINISTRSTVOM ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 
PREHRANO REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM 
ZA KMETIJSTVO SLOVAŠKE REPUBLIKE O SODELOVANJU 
NA PODROČJU KMETIJSTVA, ŽIVILSKE INDUSTRIJE IN 
GOZDARSTVA, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 
63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 

njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve, 
- Ciril SMRKOLJ, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano, 
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- mag. Franc BUT,' državni sekretar v Ministrstvu za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve, 
- Marko VERBIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

I.člen 

Ratificira se Sporazum med Ministrstvom za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije in Ministrstvom za 
kmetijstvo Slovaške republike o sodelovanju na področju 
kmetijstva, živilske industrije in gozdarstva, podpisan 9. januarja 
1998 v Bratislavi. 

2.člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:' 

'Besedilo izvirnika v slovaškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne 
pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. 
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SPORAZUM 

MED MINISTRSTVOM ZA KMETIJSTVO, 

GOZDARSTVO IN PREHRANO 
REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

MINISTRSTVOM ZA KMETIJSTVO 

SLOVAŠKE REPUBLIKE O 

SODELOVANJU NA PODROČJU 
KMETIJSTVA, ŽIVILSKE INDUSTRIJE IN 

GOZDARSTVA 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike 
Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo Slovaške republike (v 
nadaljnjem besedilu pogodbenici) sta se 

v želji, da nadaljujeta razvoj sodelovanja v vzajemno korist na 
področju kmetijstva, živilske industrije in gozdarstva, in 

z namenom, da podpreta uresničevanje neposrednih stikov med 
pravnimi osebami obeh držav, 

dogovorili o naslednjem: 

1. člen 

Pogodbenici bosta v okviru svojih pristojnosti in v skladu z 
veljavnimi pravnimi predpisi ponujali svojo podporo in pomoč 
pravnim osebam vsake pogodbenice pri uresničevanju in 
razvijanju sodelovanja na področju kmetijstva, živilske industrije 
in gozdarstva. 

2. člen 

1. Sodelovanje med pogodbenicama na področju kmetijstva, 
živilske industrije in gozdarstva bo potekalo na naslednjih 
področjih: 

a) pridelava rastlin: selekcija in žlahtnjenje rastlin, vključno z 
uporabo sodobnih tehnologij fitogenetike, semenarstvo, 
pridelava novih sort kmetijskih rastlin z uporabo okolju 
prijaznih tehnologij in sredstev za varstvo rastlin; sodelovanje 
na področju vinogradništva; 

b) živinoreja: govedoreja, prašičereja, konjereja, ovčereja, 
kozjereja, kuncereja, perutninarstvo, ribogojstvo in 
čebelarstvo - preskrba s plemenskimi živalmi, reprodukcijskim 
materialom (seme, zarodki, oprema), strokovno delo na 
področju selekcije, rodovništva, nadzora proizvodnje in 
reprodukcije živali, nove tehnologije in reje živali in predelava 
krme; 

c) mehanizacija kmetijstva: razvoj in uporaba novih tehnologij in 
tehnike na področju kmetijske proizvodnje in predelovalne 
industrije; 

d) proizvodnja živil: prilagajanje tehnične zakonodaje pri 
proizvodnji živil, pri pripravi zakonov, v sistemu uvoznih in 
izvoznih certitikatov za kmetijske in živilske proizvode, pri 
zagotavljanju uradnega državnega nadzora kakovosti živil in 
varovanja potrošnika in pri označevanju živil, s tehnično 
zakonodajo Evropske unije, izmenjava informacij in strokovna 
pomoč pri skupnih vlaganjih v živilsko industrijo, izmenjava 

informacij o ponudbi tehnologij in know-howa za majhna 
podjetja (pridelava mleka in mesa, mlini in pekarne, predelava 
sadja in zelenjave, proizvodnja piva, slada in vina, 
odstranjevanje odpadnih vod iz majhnih obratov); 

e) gozdarstvo: gozdarska politika in zakonodaja, trajnostno 
(sonaravno) gospodarjenje z gozdovi in njihova večnamenska 
raba, okolju prijazne tehnologije pridobivanja lesa in tehnike 
zanjo, varstvo gozdov (entomologija in fitopatologija), 
spremljanje stanja gozdov in daljinsko pridobivanje podatkov, 
trajnostno (sonaravno) upravljanje zavarovanih območij 
gozdov (parki), proces preoblikovanja gozdarstva 
(sodelovanje zlasti v smislu Resolucije H3 Ministrske 
konference o varovanju gozdov v Evropi, Helsinki, junij 1993); 

f) lovstvo: zakonodaja, ki obravnava divjad in lovstvo, 
upravljanje divjadi (dela prosto živečih živali) kot sestavnim 
delom ekosistemov, načrtovanje upravljanja divjadi, varstvo 
in ohranjanje avtohtonih divjih živali, varstvo habitatov divjih 
živali, lovska kinologija in sokolarstvo. 

2. Po posvetovanjih in s soglasjem pogodbenic se lahko ta 
sporazum pisno dopolni z drugimi področji sodelovanja. 

3. člen 

1. Sodelovanje med pogodbenicama bo potekalo v naslednjih 
oblikah: 

a) izmenjava vzorcev semen, rastlin, biološkega materiala, 
kemičnih preparatov, veterinarskih preparatov, izmenjava 
plemenske živine in reprodukcijskega materiala, izmenjava 
novih strojev, opreme in instrumentov v preizkusne namene; 

b) vzajemno preizkušanje, priznavanje in zamenjava sort in vrst; 

c) izmenjava dosežkov raziskav, znanstvenikov in 
strokovnjakov ter informacij s seminarjev, simpozijev, razstav; 

d) delo pri skupnih raziskovalnih nalogah; 

e) posvetovanja, organizacija skupnih delavnic, simpozijev in 
razstav; 

f) izmenjava informacij o pristopih in ukrepih kmetijske, živilske 
in gozdarske politike; 

g) neposredni stiki med kmetijskimi in gozdarskimi združenji in 
organizacijami podjetnikov obeh držav; 

h) splošna pomoč pri ustanavljanju skupnih vlaganj, podpora 
razvoju kooperacijske proizvodnje. 

2. Po posvetovanjih in s soglasjem pogodbenic se lahko ta 
sporazum pisno dopolni z drugimi oblikami sodelovanja. 

4. člen 

Izmenjava vzorcev, materiala, strojev in informacij, omenjena v 3. 
členu tega sporazuma, bo potekala na podlagi vzajemnosti 
brezplačno ali pod pogoji, o katerih se dogovorita pogodbenici. 
Izmenjava znanstvenikov in sodelavcev bo potekala na podlagi 
programov za izvajanje tega sporazuma glede na potrebe, 
interese in možnosti pogodbenic. 
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5. člen 

Pogodbenici se zavezujeta, da ne bosta objavljali informacij, ki jih 
dostavita druga drugi na podlagi tega sporazuma, niti rezultatov 
skupnih raziskav, razen tistih, o katerih se pisno dogovorita. 

O lastninskih pravicah in uporabi rezultatov, pridobljenih s skupnim 
delom, se bosta pogodbenici ob spoštovanju Korlvencije o 
ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) 
dogovorili v skladu s posebnim protokolom, ki bo izdelan, preden 
se začne delo pri skupnem projektu. 

6. člen 

Pogodbenici bosta podpirali razvoj trgovinskih odnosov z 
namenom povečanja medsebojne izmenjave blaga in obsega 
storitev, opravljenih na podlagi splošno veljavnih mednarodnih 
tržnih načel (GAT 94/VVTO) in ravni liberizacije in pod pogoji, kot 
jih določata Sporazum o prosti trgovini med Republiko Slovenijo 
in Slovaško republiko, podpisan v Bratislavi 22. decembra 1993 
in Sporazum o pristopu Republike Slovenije k srednjeevropskemu 
sporazumu o prosti trgovini, podpisan v Ljubljani 25. novembra 
1995. 

7. člen 

Pogodbenici bosta sodelovali na veterinarskem in fitosanitarnem 
področju na podlagi posebnih medvladnih sporazumov. 

8. člen 

Za usklajevanje dela pri uveljavljanju tega sporazuma je odgovorna 
mešana komisija. Mešana komisija bo pripravljala posamezne 
projekte sodelovanja in jih predlagala pogodbenicama. Mešana 
komisija se bo sestajala po potrebi, in sicer najmanj enkrat letno, 
izmenično v Republiki Sloveniji in Slovaški republiki, kot bo 
dogovorjeno. Dva meseca pred sestankom mešane komisije si 

bosta pogodbenici pisno izmenjali predloge za sodelovanje v 
naslednjem obdobju. Rezultati sestankov bodo zapisani v protokolu 
sestanka. Tehnično-administrativne stroške takšnih sestankov 
bo poravnala pogodbenica, ki je gostiteljica, druge stroške (potne, 
oskrbne in nastanitvene) pa vsaka pogodbenica sama. 

9. člen 

Ta sporazum nima nikakršnega vpliva na pravice in obveznosti 
pogodbenic, ki izhajajo iz mednarodnih sporazumov, ki sta jih 
pogodbenici že sklenili, ali iz njunega članstva v mednarodnih 
organizacijah. 

10. člen 

Ta sporazum mora biti odobren v skladu z notranjimi pravnimi 
predpisi pogodbenic in začne veljati trideseti dan po datumu 
izmenjave diplomatskih not o odobritvi sporazuma. 

Sporazum se sklene za pet let in se samodejno podaljša za 
naslednje petletno obdobje, razen če ga katera od pogodbenic 
pisno odpove najkasneje šest mesecev pred iztekom tega 
obdobja. 

Ta sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim soglasjem 
pogodbenic. 

Sestavljeno v Bratislavi dne 9. januarja 1998 v dveh izvirnikih, 
vsak v slovenskem, slovaškem in angleškem jeziku, pri čemer 
so vsa besedila verodostojna. Ob morebitnem sporu se angleško 
besedilo šteje za odločilno. 

Za Ministrstvo za kmetijstvo, Za Ministrstvo za kmetijstvo 
gozdarstvo in prehrano Slovaške republike 
Republike Slovenije 
Ciril Smrkol) l.r. Peter Baco l.r. 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za kmetijstvo, Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
gozdarstvo in prehrano. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano Republike Slovenije in Ministrstvom za kmetijstvo 
Slovaške republike o sodelovanju na področju kmetijstva, živilske 
industrije in gozdarstva (v nadaljnjem besedilu sporazum) je bil 
podpisan v Bratislavi 9. januarja 1998. Podpisala sta ga minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije Ciril 
Smrkolj in minister za kmetijstvo Slovaške republike Peter Baco. 

Sporazum ureja sodelovanje na področjih pridelave rastlin, 
živinoreje, mehanizacije kmetijstva, proizvodnje živil, gozdarstva 
in lovstva. 

Sporazum določa oblike sodelovanja, med katere sta uvrščeni 
tudi izmenjava znanstvenikov, strokovnjakov, izkušenj in delo pri 
skupnih raziskovalnih nalogah, ter način poteka sodelovanja. 

Pogodbenici ne bosta objavljali informacij, ki jih dostavita druga 
drugi na podlagi sporazuma, niti rezultatov skupnih raziskav, 
razen tistih, o katerih se pisno dogovorita. 

Pogodbenici bosta podpirali razvoj trgovinskih odnosov z 
namenom povečanja medsebojne izmenjave blaga in obsega 
storitev, opravljenih na podlagi splošno veljavnih mednarodnih 

tržnih načel (GAT 94ANTO) in ravni liberizacije in pod pogoji, kot 
jih določata Sporazum o prosti trgovini med Republiko Slovenijo 
in Slovaško republiko, podpisan v Bratislavi 22. decembra 1993 
in Sporazum o pristopu Republike Slovenije k srednjeevropskemu 
sporazumu o prosti trgovini, podpisan v Ljubljani 25. novembra 
1995. 

Sporazum določa tudi pristojnost skupne delovne skupine pri 
usklajevanju dela pri uveljavljanju sporazuma. 

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o 
zunanjih zadevah z zakonom ratificira Državni zbor Republike 
Slovenije. 

i 
Za izpolnitev sporazuma so potrebna finančna sredstva v višini 
1.000.000,00 SIT letno za izmenjavo strokovnjakov med 
ministrstvoma in udeležbo na sestankih mešane komisije za 
usklajevanje dela pri uveljavljanju sporazuma. Sredstva bodo 
zagotovljena iz podpostavke materialnih stroškov Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Sporazum ne posega v obstoječo pozitivno zakonodajo in ne 
zahteva njene prilagoditve. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA 0 

TRGOVINSKEM IN GOSPODARSKEM 

SODELOVANJU MED VLADO 

REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 

KRALJEVINE TAJSKE (BTHGS) 

- EPA 966 - II - 

Vlada Republike Slovenije je na 128. seji dne 7/10-1999 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O 
TRGOVINSKEM IN GOSPODARSKEM SODELOVANJU MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO KRALJEVINE 
TAJSKE, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 
63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve, 
- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in razvoj, 
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu za 

ekonomske odnose in razvoj, 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve, 
- Jelka PFEIFER, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

ekonomske odnose in razvoj, 
- Bojan ŠKODA, svetovalec Vlade Republike Slovenije v 

Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj. 

1. člen 

Ratificira se Sporazum o trgovinskem in gospodarskem 
sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine 
Tajske, podpisan v Ljubljani 13. maja 1999. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:' 

' Besedilo sporazuma v tajskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne 
pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. 
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SPORAZUM i 

O 
TRGOVINSKEM IN GOSPODARSKEM 

SODELOVANJU 
MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN 

VLADO KRALJEVINE TAJSKE 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Kraljevine Tajske (v nadaljevanju 
pogodbenici) sta se 

v želji, da bi spodbudili in okrepili svoje trgovinsko in gospodarsko 
sodelovanje, 

v prepričanju, da je potrebno trajno in učinkovito sodelovanje, ki 
bo vzajemno koristilo interesom obeh držav, 

ob upoštevanju prakse in standardov mednarodnega trga 

sporazumeli, kot sledi: 

1. člen 

Pogodbenici v okviru svojih zakonov in predpisov sprejmeta 
ustrezne ukrepe za okrepitev in spodbuditev trgovinskih odnosov 
in gospodarskega sodelovanja med državama. 

2. člen 

Pogodbenici v skladu z načeli Svetovne trgovinske organizacije 
(STO) priznavata druga drugi obravnavo po načelu največjih 
ugodnosti za carine in druge dajatve s podobnim učinkom kot tudi 
za carinske formalnosti v zvezi z uvozom in izvozom blaga in 
storitev s poreklom iz svojih držav. 

3. člen 

Določbe 2. člena tega sporazuma se ne uporabljajo za ugodnosti, 
oprostitve ali privilegije, ki jih pogodbenici priznavata ali jih bosta 
priznavali: 

a) sosednjim državam, da bi olajšali obmejni promet in trgovino; 
b) tretjim državam na podlagi sodelovanja v okviru carinske 

unije ali prostotrgovinskega območja ali regionalnega 
združenja za gospodarsko sodelovanje ali sporazumov o 
regionalnem povezovanju. 

4. člen 

Pogodbenici si v obsegu svojih pristojnosti prizadevata zagotoviti 
stabilne razmere za razvoj trgovine in drugih oblik gospodarskega 
sodelovanja med državama. 

5. člen 

Vsa plačila med pogodbenicama se opravljajo v prosto zamenljivi 
valuti po predpisih, ki se uporabljajo v državah pogodbenic, in v 
skladu s standardnimi pogoji in prakso mednarodnega trga. Prosto 
zamenljiva valuta pomeni katero koli valuto, kot jo občasno določi 
Mednarodni denarni sklad. 

Računi v okviru tega sporazuma se lahko poravnajo na kateri 
koli mednarodno sprejemljiv način v skladu z bančno prakso na 
podlagi medsebojnega dogovora med udeleženimi gospodarskimi 
subjekti in v skladu z zakoni in predpisi pogodbenic. 

6. člen 

Medsebojna dobava blaga in opravljanje storitev temeljita na 
pogodbah, sklenjenih med gospodarskimi subjekti pogodbenic v 
skladu z zakoni in predpisi, ki veljajo v eni ali drugi državi. 

7. člen 

Glede na razvoj trgovinskega in gospodarskega sodelovanja 
pogodbenici spodbujata medsebojno izmenjavo informacij zlasti 
o svoji zakonodaji in gospodarskih programih kot tudi drugih 
informacij skupnega interesa. 

8. člen 

1. Pogodbenici ustanovita Skupno trgovinsko in gospodarsko 
komisijo za lažje posvetovanje in sodelovanje v okviru tega 
sporazuma med državama na področjih skupnega interesa. 

2. Komisija: 

- proučuje načine in sredstva za spodbujanje in razvijanje 
dvostranskih odnosov in sodelovanja v skladu z ustreznimi 
zakoni in predpisi pogodbenic; 

- zagotavlja pravilno usklajevanje in izvajanje svojih odločitev 
in/ali priporočil; 
ocenjuje napredek pri izvajanju vseh sporazumov, dogovorov 
in drugih oblik pogodb med pogodbenicama in proučuje ter 
rešuje probleme, ki utegnejo nastati pri izvajanju takih 
sporazumov, dogovorov ali pogodb; 

- zagotavlja izmenjavo informacij o spremembah predpisov 
pogodbenic; 
opredeljuje probleme, ki ovirajo dvostransko trgovinsko 
sodelovanje, in priporoča rešitve, ki lahko pomagajo širiti 
dostop do trga v njunih državah. 

3. To komisijo sestavljajo predstavniki, ki jih imenjujeta njuni vladi, 
in se sestaja ob vzajemno sprejemljivih datumih izmenično v 
Republiki Sloveniji in Kraljevini Tajski. 

9. člen 

Pogodbenici za namen tega sporazuma spodbujata in omogočata 
naslednje dejavnosti svojih organizacijah in podjetjih: 

a) organiziranje poslovnih srečanj, trgovinskih misij, trgovskih 
in industrijskih sejmov ter razstav, seminarjev in pogovorov; 

b) izmenjavo izkušenj iz svoje zunanje trgovine; 
c) sodelovanje pri proučevanju možnosti za razširitev dostopa 

do trgov tretjih držav. 

10. člen 

1. Pogodbenici si v skladu s tem sporazumom ter zakoni in 
predpisi, ki se uporabljajo v njunih državah, medsebojno 
pomagata pri organiziranju sejmov, specializiranih razstav in 
predstavitvenih dejavnosti. 
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2. Vsaka pogodbenica ob upoštevanju svojih veljavnih zakonov 
in predpisov oprosti drugo pogodbenico uvoznih carin za: 

a) blago in materiale za začasne sejme in razstave, ki niso 
namenjeni prodaji; 

b) vzorce blaga, ki se uporabljajo samo v ta namen in nimajo 
nobene tržne vrednosti. 

3. Razpolaganje z blagom, materiali in vzorci, navedenimi v 
pododstavkih a) in b) tega člena, mora biti v skladu z veljavnimi 
zakoni in predpisi države, v katero so bili uvoženi. 

11. člen 

Kakršna koli razhajanja med pogodbenicama v zvezi z razlago 
in/ali izvajanjem tega sporazuma se rešijo nemudoma s 
prijateljskimi posvetovanji in pogajanji. 

12. člen 

1. Ta sporazum začne veljati trideset dni po datumu prejema 
zadnjega od uradnih obvestil, s katerima se pogodbenici 
medsebojno obvestita o izpolnitvi vseh notranjepravnih zahtev 
za začetek veljavnosti tega sporazuma. 

2. Sporazum velja za obdobje enega leta in se samodejno 
podaljša za nadaljnje obdobje enega leta, razen če ga 

pogodbenici ne odpovesta po diplomatski poti s trimesečnim 
pisnim odpovednim rokom pred prenehanjem njegove 
veljavnosti. 

13. člen 

1. Pogodbenici lahko pisno ob vzajemnem soglasju spremenita 
katero koli določbo tega sporazuma. Za uveljavitev takšnih 
sprememb veljajo enaki postopki, kot so navedeni v prvem 
odstavku 12. člena. 

2. Sprememba ali odpoved tega sporazuma na noben način ne 
ovira izpolnjevanja pogodb, sklenjenih med gospodarskimi 
subjekti obeh držav med veljavnostjo tega sporazuma. 

V POTRDITEV NAVEDENEGA sta podpisana, ki sta ju pravilno 
pooblastili njuni vladi, podpisala ta sporazum. 

Sestavljeno v dveh izvodih v Ljubljani dne 13. maja 1999 v 
slovenskem, tajskem in angleškem jeziku kot enako verodostojnih 
besedilih. Ob razlikah pri razlagi tega sporazuma prevlada 
angleško besedilo. 

ZA VLADO ZA VLADO 
REPUBLIKE SLOVENIJE KRALJEVINE TAJSKE 
Franco Juri I. r. Sukhumbhand Paribatra l.r. 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za ekonomske odnose Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
in razvoj. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med 
Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Tajske sta 13. maja 
1999 v Ljubljani podpisala državni sekretar v Ministrstvu za 
zunanje zadeve Republike Slovenije, Franco Juri ter namestnik 
ministra za zunanje zadeve Kraljevine Tajske, Sukhumbhand 
Paribatra. 

Sporazum vsebuje klavzulo največjih ugodnosti, na podlagi katere 
je pogodbenicama omogočeno, da v skladu z načeli, določenimi 
v sporazumu o ustanovitvi, priznavata druga drugi obravnavo po 
načelu največjih ugodnosti glede carine, uvoznih dajatev ter 
postopkov v zvezi z uvozom in izvozom blaga in storitev s 
poreklom z njunega ozemlja. Sporazum predvideva tudi izmenjavo 
informacij posebno s področja zakonodaje in gospodarskih 
programov ter z drugih področij skupnega interesa, nadalje 
ustanovitev Skupne komisije, ki olajšuje konsultacije in 

sodelovanje v okviru tega sporazuma na področju skupnih 
interesov (sestajala se bo izmenično v Republiki Sloveniji in 
Kraljevini Tajski), državi sopogodbenici pa se v skladu s tem 
sporazumom ter predpisi svojih držav zavezujeta tudi, da bosta 
druga drugi pomagali pri organizaciji sejmov, specializiranih razstav 
in promocijskih akcij. 

Ratifikacija sporazuma ne narekuje izdaje novih ali spremembe 
veljacnih predpisov. 

V zvezi z izvajanjem sporazuma bo potrebno zagotoviti finančna 
sredstva za pokritje stroškov dela slovenskih predstavnikov na 
skupnih srečanjih komisije. Stroški se bodo krili iz proračunskih 
sredstev ministrstev, katerih predstavniki bodo sestavljati 
delegacijo Republike Slovenije. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI DOGOVORA MED 

MINISTRSTVOM ZA PROMET IN ZVEZE 

REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM 

ZA PRESKRBO, NASTANITEV, PROMET IN 

TURIZEM REPUBLIKE FRANCIJE O 

POGOJIH OPRAVLJANJA MEDNARODNEGA 

CESTNEGA LINIJSKEGA PREVOZA OSEB 

MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN 

REPUBLIKO FRANCIJO IN TRANZITU ČEZ 

NJUNI OZEMLJI (BFRCLPO) 

- EPA 967 - II - 

Vlada Republike Slovenije je na 128. seji dne 7/10-1999 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI DOGOVORA MED 
MINISTRSTVOM ZA PROMET IN ZVEZE REPUBLIKE 
SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA PRESKRBO, 
NASTANITEV, PROMET IN TURIZEM REPUBLIKE 
FRANCIJE O POGOJIH OPRAVLJANJA MEDNARODNEGA 
CESTNEGA LINIJSKEGA PREVOZA OSEB MED 
REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO FRANCIJO IN 
TRANZITU ČEZ NJUNI OZEMLJI, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 
63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 

Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve, 
- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze, 
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve, 
- Adam GRUENFELD, državni podsekretar v Ministrstvu za 

promet in zveze, 
- dipl. ing. Janez POŽAR, državni podsekretar v Ministrstvu 

za promet in zveze. 

1. člen 

Ratificira se Dogovor med Ministrstvom za promet in zveze 
Republike Slovenije in Ministrstvom za preskrbo, nastanitev, 
promet in turizem Republike Francije o pogojih opravljanja 
mednarodnega cestnega linijskega prevoza oseb med Republiko 
Slovenijo in Republiko Francijo in tranzitu čez njuni ozemlji, 
sklenjen z izmenjavo pisem dne 13. novembra 1998 v Parizu. 

2. člen 

Dogovor se v izvirniku v slovenskem in francoskem jeziku ter 
prevodu glasi: 
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Spoštovani gospod vodja slovenske delegacije, 

pogovori o ureditvi cestnega prevoza blaga in potnikov med 
državama, ki smo jih imeli v Ljubljani 10. in 11. septembra 1996, 
so omogočili natančneje opredeliti naslednja vprašanja s področja 
cestnega prevoza potnikov. 

Delegaciji sta se dogovorili, da bodo prevozniki s sedežem v 
Franciji ali Sloveniji lahko opravljali prevoze potnikov in njihove 
prtljage bodisi med ozemljema obeh držav bodisi tranzitno čez 
ozemlje ene ali druge od obeh držav kot tudi vožnje praznih vozil 
ob vrnitvi oz. odhodu. Prevozi se opravljajo z vozili, ki so registrirana 
v državi, v kateri ima prevoznik svoj sedež, in so glede na svojo 
konstrukcijo in opremljenost sposobna prepeljati več kot devet 
potnikov, vključno s voznikom, ter namenjena za prevoz potnikov, 
pod temi pogoji: 

vsi mednarodni cestni prevozi potnikov med državama ali v 
tranzitu čez njuni ozemlji, razen občasnih prevozov zaprtih vrat, 
ki so opredeljeni v II. delu nadaljnjega besedila kot prevozi, ki se 
lahko opravljajo brez dovoljenja in na podlagi enostavne prijave, 
se opravljajo na podlagi predhodnega dovoljenja. 

-I-LINIJSKI PREVOZI 

Linijski prevozi so prevozi, ki zagotavljajo prevoz potnikov v 
določenih presledkih, po določenih voznih redih in na določenih 
progah, potniki pa lahko vstopajo in izstopajo na vnaprej določenih 
avtobusnih postajališčih. 

Linijske prevoze med državama ali v tranzitu čez njuni ozemlji 
odobravajo pristojni organi obeh držav s skupnim soglasjem. 

Zanje se zahteva dovoljenje za opravljanje linijskega prevoza, ki 
ga po načelu vzajemnosti, če ni drugače sklenjeno, za del vožnje 
čez svoje ozemlje izdajo pristojni organi vsake od obeh držav. 

Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje linijskih prevozov se 
mora poslati pristojnim organom države, v kateri je vozilo 
registrirano, in mora vsebovati naslednje podatke: 

ime in naslov prevoznika ali prevoznikov, 
izvod pogodbe ali sporazuma, sklenjenega med prevozniki 
zaradi skupnega opravljanja prevoza, 
potovalni načrt z navedbo predvsem ur in mejnih prehodov, 
mesta kjer se bo vozilo(a) oskrbovalo, 
pogostnost voženj, 
vozne rede, 
cenik, 
urnik vožnje in počitka voznika, 

- tip vozil(a), ki se bo(do) uporabljal(i), in število sedežev, 
posebne pogoje za opravljanje prevoza. 

Poleg omenjenega pristojni organi obeh držav lahko zahtevajo še 
druge navedbe, ki jih štejejo za koristne. 

Pristojni organi si po sprejemu vlog le-te izmenjajo skupaj z vsemi 
že navedenimi podatki. 

Dovoljenja se štejejo za odobrena takrat, ko si pristojni organi 
obeh držav sporočijo vsak svoje soglasje. Izvirnik dovoljenja ali 
njegov overjeni izvod mora biti v vozilu. Državi se soglasno 
dogovorita o pogojih dovoljenj za opravljanje linijskih prevozov in 
predvsem o trajanju veljavnosti in veljavnih cenah. 

-II-DRUGI PREVOZI 

Vsi drugi prevozi, ki niso linijski, se opravljajo z dovoljenjem, 
izdanim na podlagi vloge, ki se 14 dni pred predvidenim datumom 
potovanja pošlje pristojnim organom druge države, da se pridobi 

njihovo soglasje. 

Vloga mora vsebovati naslednje podatke: 

ime in naslov prevoznika ali prevoznikov, 
datume vožnje ali voženj, 

- morebitno pogostnost voženj, 
- odhodne in namembne kraje, 

registrsko številko vozila, 
- namen potovanja. 

Poleg tega je pri opravljanju teh prevozov v vozilu obvezna 
kontrolna listina - potniška spremnica. 

Dovoljenja so oproščeni le občasni prevozi z zaprtimi vrati, se 
pravi prevozi, pri katerih vozilo ves čas potovanja prevaža isto 
skupino potnikov in se vrne v svoj odhodni kraj, ne da bi potniki 
med vožnjo vstopali ali izstopali. Za opravljanje teh prevozov 
zadošča enostavna prijava. 

- III - SPLOŠNI POGOJI ZA OPRAVLJANJE PREVOZOV 

Avtobusni prevozniki in njihovo osebje morajo spoštovati 
zakonske določbe in predpise na področju cestnega prevoza in 
prometa, ki veljajo na ozemlju obeh držav. 

Ne glede na uporabo obstoječih določb notranje zakonodaje vsake 
države morajo pristojni organi države, v kateri je vozilo registrirano, 
ob kršitvi določb, ki jih vsebuje to pismo, na zahtevo pristojnih 
organov druge države in po posvetu z izmenjavo pisem ali 
kakšnim drugim postopkom dvostranskega dogovora med 
pristojnimi organi obeh držav sprejeti enega od naslednjih ukrepov: 

a) opozorilo; 
b) začasna ali trajna, delna ali popolna prekinitev ali ustavitev 

prevozov na ozemlju države, v kateri je bila kršitev storjena. 

Organi, ki sprejmejo ukrep, morajo o njem obvestiti organe, ki so 
ukrep zahtevali. 

- IV - DATUM ZA ZAČETEK UPORABE 

Glede na to, da sta se delegaciji dogovorili, da bosta te določbe 
potrdili v obliki izmenjave pisem, bi bila francoska stran hvaležna, 
če bi slovenska stran lahko potrdila prejem in poslala pismo - 
odgovor. 

Za določbe slednjega ne glede na njihov poznejši uradni začetek 
veljavnosti v skladu z ustavnimi določbami ene in druge 
pogodbenice šteje, da se začnejo uporabljati takoj z dnem prejema 
odgovora slovenske strani. 

Prosim, da prejmete, spoštovani gospod vodja slovenske 
delegacije, izraze mojega odličnega spoštovanja. 

Predsednik francoske delegacije 

Za ministra in po pooblastilu 

Odgovorni inženir za gradnjo in 
vzdrževanje cest 
Odgovorni poddirekcije za javni 
prevoz 

Frangois-Regis ORIZET l.r. 

Gospod Predsednik 
slovenske delegacije 
LJUBLJANA 
SLOVENIJA 
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Spoštovani gospod vodja francoske delegacije, -II-DRUGI PREVOZI 

prejel sem Vaše pismo z dne 13 novembra 1998, ki se glasi, kot 
sledi: 

" Spoštovani gospod vodja slovenske delegacije, 

pogovori o ureditvi cestnega prevoza blaga in potnikov med 
državama, ki smo jih imeli v Ljubljani 10. in 11. septembra 1996, 
so omogočili natančneje opredeliti naslednja vprašanja s področja 
cestnega prevoza potnikov. 

Delegaciji sta se dogovorili, da bodo prevozniki s sedežem v 
Franciji ali Sloveniji lahko opravljali prevoze potnikov in njihove 
prtljage bodisi med ozemljema obeh držav bodisi tranzitno čez 
ozemlje ene ali druge od obeh držav kot tudi vožnje praznih vozil 
ob vrnitvi oz. odhodu. Prevozi se opravljajo z vozili, ki so registrirana 
v državi, v kateri ima prevoznik svoj sedež, in so glede na svojo 
konstrukcijo in opremljenost sposobna prepeljati več kot devet 
potnikov, vključno s voznikom, ter namenjena za prevoz potnikov, 
pod temi pogoji: 

vsi mednarodni cestni prevozi potnikov med državama ali v 
tranzitu čez njuni ozemlji, razen občasnih prevozov zaprtih vrat, 
ki so opredeljeni v II. delu nadaljnjega besedila kot prevozi, ki se 
lahko opravljajo brez dovoljenja in na podlagi enostavne prijave, 
se opravljajo na podlagi predhodnega dovoljenja. 

-I-LINIJSKI PREVOZI 

Linijski prevozi so prevozi, ki zagotavljajo prevoz potnikov v 
določenih presledkih, po določenih voznih redih in na določenih 
progah, potniki pa lahko vstopajo in izstopajo na vnaprej določenih 
avtobusnih postajališčih. 

.Linijske prevoze med državama ali v tranzitu čez njuni ozemlji 
odobravajo pristojni organi obeh držav s skupnim soglasjem. 

Zanje se zahteva dovoljenje za opravljanje linijskega prevoza, ki 
ga po načelu vzajemnosti, če ni drugače sklenjeno, za del vožnje 
čez svoje ozemlje izdajo pristojni organi vsake od obeh držav. 

Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje linijskih prevozov se 
mora poslati pristojnim organom države, v kateri je vozilo 
registrirano, in mora vsebovati naslednje podatke: 

ime in naslov prevoznika ali prevoznikov, 
izvod pogodbe ali sporazuma, sklenjenega med prevozniki 
zaradi skupnega opravljanja prevoza,. 
potovalni načrt z navedbo predvsem ur in mejnih prehodov, 
mesta kjer se bo vozilo(a) oskrbovalo, 
pogostnost voženj, 
vozne rede, 
cenik, 

- urnik vožnje in počitka voznika, 
tip vozil(a), ki se bo(do) uporabljal(i), in število sedežev, 
posebne pogoje za opravljanje prevoza. 

Poleg omenjenega pristojni organi obeh držav lahko zahtevajo še 
druge navedbe, ki jih štejejo za koristne. 

Pristojni organi si po sprejemu vlog le-te izmenjajo skupaj z vsemi 
že navedenimi podatki. 

Dovoljenja se štejejo za odobrena takrat, ko si pristojni organi 
obeh držav sporočijo vsak svoje soglasje. Izvirnik dovoljenja ali 
njegov overjeni izvod mora biti v vozilu. Državi se soglasno 
dogovorita o pogojih dovoljenj za opravljanje linijskih prevozov in 
predvsem o trajanju veljavnosti in veljavnih cenah. 

Vsi drugi prevozi, ki niso linijski, se opravljajo z dovoljenjem, 
izdanim na podlagi vloge, ki se 14 dni pred predvidenim datumom 
potovanja pošlje pristojnim organom druge države, da se pridobi 
njihovo soglasje. 

Vloga mora vsebovati naslednje podatke: 

ime in naslov prevoznika ali prevoznikov, 
datume vožnje ali voženj, 
morebitno pogostnost voženj, 
odhodne in namembne kraje, 
registrsko številko vozila, 
namen potovanja. 

Poleg tega je pri opravljanju teh prevozov v vozilu obvezna 
kontrolna listina - potniška spremnica. 

Dovoljenja so oproščeni le občasni prevozi z zaprtimi vrati, se 
pravi prevozi, pri katerih vozilo ves čas potovanja prevaža isto 
skupino potnikov in se vrne v svoj odhodni kraj, ne da bi potniki 
med vožnjo vstopali ali izstopali. Za opravljanje teh prevozov 
zadošča enostavna prijava. 

- III - SPLOŠNI POGOJI ZA OPRAVLJANJE PREVOZOV 

Avtobusni prevozniki in njihovo osebje morajo spoštovati 
zakonske določbe in predpise na področju cestnega prevoza in 
prometa, ki veljajo na ozemlju obeh držav. 

Ne glede na uporabo obstoječih določb notranje zakonodaje vsake 
države morajo pristojni organi države, v kateri je vozilo registrirano, 
ob kršitvi določb, ki jih vsebuje to pismo, na zahtevo pristojnih 
organov druge države in po posvetu z izmenjavo pisem ali 
kakšnim drugim postopkom dvostranskega dogovora med 
pristojnimi organi obeh držav sprejeti enega od naslednjih ukrepov: 

a) opozorilo; 
b) začasna ali trajna, delna ali popolna prekinitev ali ustavitev 

prevozov na ozemlju države, v kateri je bila kršitev storjena. 

Organi, ki sprejmejo ukrep, morajo o njem obvestiti organe, ki so 
ukrep zahtevali. 

- IV - DATUM ZA ZAČETEK UPORABE 

Glede na to, da sta se delegaciji dogovorili, da bosta te določbe 
potrdili v obliki izmenjave pisem, bi bila francoska stran hvaležna, 
če bi slovenska stran lahko potrdila prejem in poslala pismo - 
odgovor. 

Za določbe slednjega ne glede na njihov poznejši uradni začetek 
veljavnosti v skladu z ustavnimi določbami ene in druge 
pogodbenice šteje, da se začnejo uporabljati takoj z dnem prejema 
odgovora slovenske strani. 

Prosim, da prejmete, spoštovani gospod vodja slovenske 
delegacije, izraze mojega odličnega spoštovanja." 

Gospod vodja francoske delegacije, čast Vas imam obvestiti, da 
slovenska stran popolnoma soglaša z zgoraj navedenim. 

Prosim, da prejmete, spoštovani gospod vodja francoske 
delegacije, izraze mojega odličnega spoštovanja. 

Vodja slovenske delegacije 
Janez Požar I. r. 
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3. člen 

Za izvajanje dogovora skrbi Ministrstvo za promet in zveze. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Dogovor sta 13. novembra 1998 v Parizu sklenila z izmenjavo 
pisem vodja slovenske delegacije g. Janez POŽAR, državni 
podsekretar na Ministrstvu za promet in zveze Republike 
Slovenije in vodja francoske delegacije g. Frangois - Regis 
ORIZET iz Ministrstva za preskrbo, nastanitev, promet in turizem 
Republike Francije. 

Razlogi za sklenitev dogovora so v vzpostavitvi pogojev in načina 
za nadaljnji nemoteni cestni linijski prevoz oseb na temelju načela 
vzajemnosti in potreb po razvoju cestnega prevoza med 
državama in v tranzitu čez njuni ozemlji. V dogovoru so določeni 

tudi splošni pogoji za opravljanje prevozov potnikov. 

Dogovor v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o 
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 
Začasno se uporablja od 13. novembra 1998. 

V zvezi z uresničevanjem dogovora bo treba zagotoviti finančna 
sredstva iz postavke Ministrstva za promet in zveze za pokritje 
stroškov za delo slovenskega dela posvetovanj (stroški potovanj, 
dnevnice) predvidoma enkrat letno. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO REPUBLIKE INDONEZIJE 0 

GOSPODARSKEM, ZNANSTVENEM IN 

TEHNOLOŠKEM SODELOVANJU 

(BIDGZTS) 

- EPA 968 - II - 

Vlada Republike Slovenije je na 128. seji dne 7/10-1999 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE 
INDONEZIJE O GOSPODARSKEM, ZNANSTVENEM IN 
TEHNOLOŠKEM SODELOVANJU, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 
63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve,. 
- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in razvoj, 
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu za 

ekonomske odnose in razvoj, 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve, 
- Jelka PFEIFER, državna'podsekretarka v Ministrstvu za 

ekonomske odnose in razvoj, 
- Bojan ŠKODA, svetovalec Vlade Republike Slovenije v 

Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj. 

1-člen « 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Republike Indonezije o gospodarskem, znanstvenem in 
tehnološkem sodelovanju, podpisan v Džakarti 1. decembra 1997. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:' 

' Besedilo sporazuma v indonezijskem jeziku je na vpogled v Sektorju za 
mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike 
Slovenije. 
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SPORAZUM 5. člen 

MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN 

VLADO REPUBLIKE INDONEZIJE 

O GOSPODARSKEM, ZNANSTVENEM 
IN TEHNOLOŠKEM 

SODELOVANJU 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Indonezije, v 
nadaljevanju pogodbenici, sla se 

V ŽELJI, da bi razširili in okrepili dvostranske odnose in 
sodelovanje na trajnih in dolgoročnih temeljih; 

V PREPRIČANJU, da je trajno in učinkovito sodelovanje v korist 
obeh držav; 

OB ZAGOTOVITVI, da je okrepitev dvostranskega sodelovanja 
med državama v njunem interesu; in 

VODENI z željo, da okrepita obstoječe prijateljske odnose in 
pospešita širjenje gospodarskega, znanstvenega in tehnološkega 
sodelovanja med državama, ki temelji na načelih enakopravnosti, 
obojestranske koristi in polnega spoštovanja suverenosti, 

SPORAZUMELI, kot sledi: 

1. člen 

Pogodbenici si prizadevata ukreniti vse potrebno za spodbujanje 
in razvoj gospodarskega, znanstvenega in tehnološkega 
sodelovanja med državama v okviru tega sporazuma in v skladu 
z njunimi ustreznimi zakoni in predpisi. ' 

• 

2. člen 

Gospodarsko, znanstveno in tehnološko sodelovanje po tem 
sporazumu se lahko razvija na področjih, o katerih se pogodbenici 
medsebojno sporazumeta. 

3. člen 

Gospodarsko, znanstveno in tehnološko sodelovanje se 
uresničuje v skladu z možnostmi in zahtevami posameznih 
pogodbenic ter v skladu z določbami in pogoji o katerih se 
pogodbenici sporazumeta. Podrobne določbe o oblikah in načinih 
ter o pogojih takšnega sodelovanja na dogovorjenih področjih so 
opredeljene v posebnih izvedbenih dogovorih. 

4. člen 

Pogodbenici spodbujata, podpirata in omogočata nadaljnji razvoj 
gospodarskega sodelovanja med državama in v skladu z 
določbami tega sporazuma in z ustrezno zakonodajo in predpisi, 
ki se uporabljajo v obeh državah, omogočata različne oblike 
gospodarskih povezav med subjekti obeh držav in sporazumno 
premagujeta kakršnokoli oviro pri tem sodelovanju. 

Glede na razvoj gospodarskega, znanstvenega in tehnološkega 
sodelovanja pogodbenici spodbujata medsebojno izmenjavo 
informacij, še posebej glede svoje zakonodaje in glede podatkov 
v skupnem interesu. 

6. člen 

1. Vse pravice intelektualne lastnine, ki jih zagotovi ena od 
pogodbenic za izvajanje dejavnosti po tem sporazumu, 
ostanejo v lasti te pogodbenice. Vendar ta pogodbenica jamči, 
da pravica intelektualne lastnine ni posledica kršitve katerekoli 
zakonite pravice pogodbenice. 

2. Samo pogodbenica, zaslužna za dosežke, ki izhajajo iz 
izvajanja tega sporazuma, je upravičena do pridobitve pravice 
intelektualne lastnine za takšne dosežke. 

3. Obe pogodbenici sta upravičeni do pridobitve pravice 
intelektualne lastnine za skupne dosežke obeh pogodbenic 
pri izvajanju tega sporazuma. Obe pogodbenici lahko takšno 
lastnino uporabita za raziskave in razvoj brez plačila 
licenčnine. Če ena pogodbenica uporabi pravico intelektualne 
lastnine v poslovne namene, mora ta pogodbenica dobiti pisno 
privolitev druge pogodbenice. Pogodbenici sta upravičeni do 
licenčnine, ki se pridobi z izkoriščanjem takšne lastnine na 
podlagi prispevka vsake pogodbenice k tej lastnini. 

7. člen 

1. Pogodbenici se sporazumeta o ustanovitvi Skupne komisije, 
ki proučuje izvajanje tega sporazuma, obravnava vprašanja, 
do katerih lahko pride pri uporabi tega sporazuma, in pripravlja 
vsa potrebna priporočila za doseganje njegovih ciljev. 

2. Skupna komisija se sestane, ko se o tem sporazumeta 
pogodbenici, in sicer izmenično v Sloveniji in Indoneziji. Skupna 
komisija po potrebi ustanovi delovne skupine in imenuje 
strokovnjake in svetovalce, ki se udeležijo srečanj. 

8. člen 

1. Pogodbenici v skladu z mednarodnimi sporazumi, ki sta jih 
sprejeli, in zakoni ter predpisi svoje države druga drugi 
pomagata pri organizaciji sejmov, specializiranih razstav in 
predstavitvenih dogodkov. 

2. Pogodbenici se sporazumeta, da bosta v skladu s svojimi 
veljavnimi domačimi zakoni in predpisi oprostili carin in drugih 
dajatev s podobnim učinkom uvoz: 

a. predstavitvenega gradiva, brezplačnih vzorcev s 
poreklom iz države druge pogodbenice in predmetov, 
pridobljenih v državi druge pogodbenice na tekmovanjih, 
razstavah in drugih prireditvah, in 

b. blaga in opreme za sejme in razstave, ki niso namenjeni 
prodaji. 
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9. člen 

Ta sporazum začne veljati trideset dni po dnevu prejema zadnje 
notifikacije, s katerima se pogodbenici obvestita, da so izpolnjene 
vse notranjepravne zahteve za začetek veljavnosti tega 
sporazuma. 

10. člen 

Ta sporazum velja 5 (pet) let in se podaljšuje za nadaljnja obdobja 
enega (1) leta, razen če ga katerakoli od pogodbenic odpove, 
tako da o tem pošlje pisno obvestilo najmanj 6 (šest) mesecev 
pred iztekom njegove veljavnosti. 

2. Ena ali druga pogodbenica lahko predlaga pisne spremembe 
tega sporazuma. Vsaka sprememba, o kateri se pogodbenici 
dogovorita, se odobri v skladu z 9. členom. 

V POTRDITEV TEGA sta podpisana, ki sta ju njuni vladi za to 
pravilno pooblastili, podpisala ta sporazum. 

SESTAVLJENO v dveh izvodih v Jakarti dne 01.12. 1997 v 
slovenskem, indonezijskem in angleškem jeziku, pri čemer so 
vsa besedila enako verodostojna. Ob razlikah pri razlagi tega 
sporazuma prevlada angleško besedilo. 

11. člen 

1. Prenehanje veljavnosti tega sporazuma ne vpliva na veljavnost 
in trajanje kateregakoli dogovora in/ali pogodbe, sklenjene po 
tem sporazumu, do izpolnitve takšnega dogovora in/ali 
pogodbe. 

ZA VLADO 
REPUBLIKE SLOVENIJE: 
Vojka Ravbar l.r. 

ZA VLADO 
REPUBLIKE INDONEZIJE: 

Soemadi d.M. Brotodiningrat l.r. 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za ekonomske odnose 
in razvoj. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Indonezije o gospodarskem, znanstvenem in tehnološkem 
sodelovanju sta dne 1. decembra 1997 v Džakarti podpisala 
državna sekretarka v Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj 
Republike Slovenije, mag. Vojka Ravbar in generalni direktor za 
mednarodne trgovinske odnose Ministrstva za zunanje zadeve 
Republike Indonezije, Soemadi d.M. Brotodiningrat. Sporazum je 
bil podpisan v slovenskem, indonezijskem in angleškem jeziku. 

Z omenjenim sporazumom pogodbenici spodbujata, podpirata in 
omogočata nadaljnji razvoj gospodarskega sodelovanja med 
državama, omogočata različne oblike gospodarskih povezav med 
subjekti obeh držav in sporazumno premagujeta kakršnokoli ovire 
pri sodelovanju. Pogodbenicama je naloženo, da si druga drugi 
pomagata pri organizaciji sejmov, specializiranih razstav in 
predstavitvenih dogodkov, pri čemer delujeta v skladu z 
mednarodnimi sporazumi, ki sta jih sprejeli in zakoni ter predpisi 
svoje države. Sporazum nadalje vsebuje posebno določbo glede 
intelektualne lastnine, po kateri je vsa intelektualna lastnina, ki 

izhaja iz izvajanja tega sporazuma, v skupni lasti in je vsaki 
pogodbenici dovoljeno uporabiti takšno intelektualno lastnino za 
vzdrževanje, prilagajanje, in izboljšave zadevne lastnine. 

Predvidena je tudi ustanovitev Skupne komisije, ki se bo sestajala 
izmenično v Republiki Sloveniji in Republiki Indoneziji. Proučevala 
bo izvajanje tega sporazuma, po potrebi pa lahko ustanovi delovne 
skupine in imenuje strokovnjake ter svetovalce, ki se udeležijo 
srečanj. 

V zvezi z izvajanjem sporazuma bo treba zagotoviti finančna 
sredstva za pokritje stroškov dela slovenskih predstavnikov na 
skupnih srečanjih Skupne komisije. Potrebna sredstva se 
zagotovijo iz proračunskih sredstev ministrstva, katerih 
predstavniki bodo sodelovali na srečanjih mešane komisije. 

Zaradi uresničevanja sporazuma ni potrebno sprejeti novih ali 
spremeniti obstoječih veljavnih predpisov. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA 0 

POSPEŠEVANJU IN MEOSEROJNI 

ZAŠČITI NALOŽO MEO REPURLIKO 

SLOVENIJO IN KRALJEVINO ŠPANIJO 

(BESPZN) 

- EPA 970 - II - 

Vlada Republike Slovenije je na 128. seji dne 7/10-1999 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O 
POSPEŠEVANJU IN MEDSEBOJNI ZAŠČITI NALOŽB MED 
REPUBLIKO SLOVENIJO IN KRALJEVINO ŠPANIJO, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 
63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kol 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve, 
- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in 

razvoj, 
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu za 

ekonomske odnose in razvoj, 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve, 
- Jelka PFEIFER, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

ekonomske odnose in razvoj. 

1. člen 

Ratificira se Sporazum o pospeševanju in medsebojni zaščiti 
naložb med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo, podpisan v 
Madridu 15. julija 1998. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:* 

* Besedilo sporazuma v španskem jeziku je na vpogled v Sektorju za 
mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike 
Slovenije. 

5. november 1999 79 poročevalec, št. 75 



SPORAZUM 

O POSPEŠEVANJU IN 

MEDSEBOJNI ZAŠČITI NALOŽB 

MED REPUBLIKO SLOVENIJO 

IN 

KRALJEVINO ŠPANIJO 
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Republika Slovenija in Kraljevina Španija, v nadaljevanju imenovani 
"pogodbenici", 

sta se 

v želji, da utrdita gospodarsko sodelovanje v obojestransko korist 
obeh držav, 

z namenom, da bi ustvarili ugodne pogoje za naložbe vlagateljev 
ene pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice, 

in 

v spoznanju, da bosta pospeševanje in zaščita naložb po tem 
sporazumu spodbudila pobude na tem področju, 

dogovorili: 

I. ČLEN 
OPREDELITEV POJMOV 

Za namene tega sporazuma, 

1. Izraz "vlagatelj" za obe pogodbenici pomeni: 

a) fizične osebe, ki se po zakonih ene pogodbenice, štejejo 
za njene državljane, 

b) pravne osebe, vključno s podjetji, združenji, družbami, 
korporacijami in katerimi koli drugimi organizacijami, 
ustanovljenimi ali pravilno organiziranimi po pravu te 
pogodbenice. 

2. Izraz "naložba" pomeni vsako vrsto premoženja in še zlasti, 
vendar ne izključno: 

a) premičnine in nepremičnine ter katere koli druge stvarne 
pravice, kot so hipoteke, zasegi, zastave in podobne 
pravice; 

b) lastniške deleže, delnice, obveznice in kakršno koli drugo 
obliko udeležbe v družbah; 

c) denarne terjatve, kot so posojila, ali zahtevke v zvezi s 
kakršno koli dejavnostjo po pogodbi, ki imajo ekonomsko 
vrednost; 

d) pravice intelektualne lastnine, ki vključujejo pravice iz 
industrijske lastnine, kot so patenti, licence, blagovne 
znamke, firme, tehnološki postopki, kot tudi know-how in 
vrednost na podlagi dobrega imena in slovesa; 

e) pravice do gospodarskih in komercialnih dejavnosti,r 

podeljene z zakonom ali pogodbo, vključno s koncesijami 
za iskanje, negovanje, črpanje ali izkoriščanje naravnih 
bogastev. 

Naložbe, ki jih na ozemlju ene od pogodbenic izvede katera 
koli pravna oseba te iste pogodbenice, vendar jih dejansko 
nadzorujejo vlagatelji druge pogodbenice, se prav tako štejejo 
kot naložbe vlagateljev te druge pogodbenice, če so bile 
izvedene v skladu z zakoni in predpisi prve pogodbenice. 

Kakršna koli sprememba oblike, v kateri se premoženje vloži 
ali ponovno vloži, ne vpliva na njegovo naravo kot naložbe. 

3. Izraz "dohodek" pomeni zneske, ki jih prinaša naložba, in 

vključje zlasti, vendar ne izključno dobiček, dividende, obresti, 
prihodke od zvišanja vrednosti kapitala, licenčnine in 
pristojbine. 

4. Izraz "ozemlje" pomeni ozemlje in ozemeljske vode vsake 
pogodbenice vključno z ekskluzivno ekonomsko cono in 
podvodno ploščadjo, ki se razteza zunaj meja ozemeljskih 
voda vsake od pogodbenic, na katerih ti pogodbenici imata ali 
lahko imata jurisdikcijo ali suverene pravice po mednarodnem 
pravu. 

II. ČLEN 
SPODBUJANJE IN DOVOLJEVANJE NALOŽB 

1. Vsaka pogodbenica na svojem ozemlju ustvarja ugodne pogoje 
za vlagatelje druge pogodbenice in jih spodbuja pri izvajanju 
naložb ter dovoljuje take naložbe v skladu s svojimi zakoni in 
predpisi. 

2. Kadar pogodbenica dovoli naložbo na svojem ozemlju, v skladu 
s svojimi zakoni in predpisi, podeli potrebna dovoljenja za 
izvajanje takšne naložbe. Kadar koli je to potrebno, si vsaka 
pogodbenica prizadeva, da bi izdala potrebna dovoljenja za 
opravljanje dejavnosti svetovalcev in drugih strokovnjakov, 
ne glede na njihovo državljanstvo. 

3. Ta sporazum velja za naložbe, ki so jih vlagatelji ene 
pogodbenice izvedli na ozemlju druge, pred ali po uveljavitvi 
sporazuma. 

III. ČLEN 
ZAŠČITA 

1. Naložbam vlagateljev ene pogodbenice na ozemlju druge 
pogodbenice, se ves čas zagotavlja poštena in pravična 
obravnava ter polna zaščita in- varnost. Pogodbenica v 
nobenem primeru ne sme obravnavati takih naložb manj 
ugodno kot to določa mednarodno pravo. 

2. Nobena pogodbenica na noben način ne ovira z 
neupravičenimi ali diskriminacijskimi ukrepi upravljanja, 
vzdrževanja, uporabe, uživanja, povečevanja, prodaje in, če 
nastopi, tudi likvidacije teh naložb. Vsaka pogodbenica 
spoštuje kakršne koli pogodbene obveznosti, ki jih je prevzela 
v zvezi z naložbami vlagateljev druge pogodbenice. 

IV. ČLEN 
NACIONALNA OBRAVNAVA IN OBRAVNAVA PO 
NAČELU DRŽAVE Z NAJVEČJIMI UGODNOSTMI 

1. Vsaka pogodbenica bo na svojem ozemlju zagotavljala 
naložbam vlagateljev druge pogodbenice obravnavo, ki ni 
manj ugodna od obravnave, ki jo zagotavlja naložbam svojih 
vlagateljev ali naložbam vlagateljev katere koli tretje države, 
kar koli je ugodnejše za zadevnega vlagatelja. 

2. Taka obravnava se ne nanaša na privilegije, ki jih ena od 
pogodbenic lahko podeli vlagateljem tretje države na podlagi 
njenega članstva ali pridružitve v kakršni koli obstoječi ali 
prihodnji carinski uniji, gospodarski uniji, skupnem trgu ali 
podobnih mednarodnih sporazumih, v katerih ena od 
pogodbenic je ali lahko postane pogodbenica. 

3. Obravnava, določena v tem členu, ne velja za davčne zadeve. 
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V. ČLEN 
RAZLASTITEV 

1. Naložbe vlagateljev ene ali druge pogodbenice na ozemlju 
druge pogodbenice se ne smejo nacionalizirati, razlastiti ali 
se v zvezi z njimi sprejemaiti drugi ukrepi, ki imajo enak učinek 
kot nacionalizacija ali razlastitev (v nadaljevanju imenovana 
"razlastitev"), razen v javnem interesu, na nediskriminacijski 
podlagi, v skladu z zakonskim postopkom in proti takojšnji, 
ustrezni in učinkoviti odškodnini. 

2. Takšna odškodnina se izračuna na podlagi poštene tržne 
vrednosti razlaščene naložbe tik pred razlastitvijo ali preden 
razlastitev postane splošno znana, kar koli se zgodi prej (v 
nadaljevanju imenovan "datum vrednotenja"). Odškodnina se 
izplača brez odlašanja, je takoj vnovčljiva in prosto prenosljiva. 

3. Takšna tržna vrednost se izračuna v prosto zamenljivi valuti 
na podlagi tržnega menjalnega tečaja, ki prevladuje za tisto 
valuto na datum vrednotenja. Odškodnina vključuje obresti 
po komercialni obrestni meri določeni na tržni podlagi, od 
dneva razlastitve do dneva izplačila. 

4. Prizadeti vlagatelj ima po zakonu pogodbenice, ki izvede 
razlastitev, pravico, da sodni ali drug pristojni in neodvisni 
organ te pogodbenice takoj prouči njegov primer in ugotovi, 
ali je takšna razlastitev in ovrednotenje njegove naložbe ter 
plačilo odškodnine v skladu z načeli, določenimi v tem členu. 

5. Kadar pogodbenica razlasti premoženje družbe, ki je 
ustanovljena po zakonih, veljavnih na katerem koli delu njenega 
ozemlja, in v kateri imajo vlagatelji druge pogodbenice lastniške 
deleže, zagotovi, da se določila tega člena uporabijo tako, da 
takšnim vlagateljem druge pogodbenice, ki so lastniki teh 
lastniških deležev, zagotovijo takojšnjo, ustrezno in učinkovito 
odškodnino za njihovo naložbo. 

VI. ČLEN 
NADOMESTILA ZA IZGUBE 

1. Vlagateljem ene pogodbenice, pri naložbah katerih so na 
ozemlju druge pogodbenice, nastale izgube zaradi vojne ali 
drugih oboroženih spopadov, izrednega stanja, revolucije, 
vstaje, nemirov ali kakršnega koli drugega podobnega 
dogodka, ta druga pogodbenica zagotovi glede vzpostavitve 
prejšnjega stanja, odškodnine, nadomestila ali druge oblike 
poravnave obravnavo, ki ni manj ugodna od tiste, ki jo ta 
pogodbenica zagotavlja lastnim vlagateljem ali vlagateljem 
katere koli tretje države, kar je ugodnejše za prizadetega 
vlagatelja. Plačila, ki iz tega izvirajo, morajo biti prosto 
prenosljiva. 

2. Ne glede na določilo prvega odstavka, vlagatelj ene 
pogodbenice, ki v kakršnih koli razmerah iz tega odstavka, 
utrpi na ozemlju druge pogodbenice izgubo zaradi 

a) zaplembe njegove celotne ali delne naložbe, s strani njenih 
sil ali oblasti, ali 

b) uničenja njegove celotne ali delne naložbe, s strani njenih 
sil ali oblasti, kar ni bilo potrebno zaradi nujnosti razmer, 

ta pogodbenica zagotovi vzpostavitev prejšnjega stanja ali 
odškpdnino, ki mora biti v vsakem primeru takojšnja, ustrezna 
in učinkovita. Plačila, ki iz tega izvirajo, se opravijo brez 
odlašanja in so prosto prenosljiva. 

VII. ČLEN 
PRENOSI 

i 
1. Vsaka pogodbenica jamči vlagateljem druge pogodbenice 

prost prenos vseh plačil, v zvezi z njihovimi naložbami.Takšni 
prenosi vključujejo zlasti, vendar ne izključno: 

a) začetni kapital in dodatne zneske, potrebne za vzdrževanje 
ali povečanje naložbe; 

b) dohodke od naložb, kot so opredeljeni v I. členu; 

c) sredstva za odplačilo posojil v zvezi z naložbo; 

d) nadomestila navedena v V. in VI. členu tega sporazuma; 

e) dohodke od celotne ali delne prodaje ali likvidacije naložbe; 

f) zaslužke in druge prejemke osebja iz tujine, zaposlenih v 
zvezi z naložbo; 

g) plačila, ki izvirajo iz reševanja spora. 

2. Prenosi po tem sporazumu se opravijo brez odlašanja, v 
prosto zamenljivi valuti, po tržnem menjalnem tečaju, ki 
prevladuje na dan prenosa. 

3. Pogodbenici zagotavljata za transfer po tem členu obravnavo, 
ki ni manj ugodna od obravnave, ki se podeljuje za transfer 
plačil, ki izhajajo iz naložb vlagateljev kater koli tretje države. 

VIII. ČLEN 
UGODNEJŠA PRAVILA 

Če bi zakonodaja katere koli pogodbenice ali obstoječe ali 
prihodnje medsebojne mednarodnopravne obveznosti pogodbenic 
poleg tega sporazuma, vsebovale splošen ali poseben predpis, 
ki bi naložbam vlagateljev druge pogodbenice zagotavljal 
ugodnejšo obravnavo, kot jo predvideva ta sporazum, bo tak 
predpis v obsegu, kolikor je ugodnejši, prevladal nad tem 
sporazumom. 

IX. ČLEN 
SUBROGACIJA 

Če ena pogodbenica ali agencija, ki jo ta imenuje, izvede plačilo v 
zvezi z odškodnino, jamstvom ali pogodbo o zavarovanju proti 
nekomercialnim tveganjem, izdanim v zvezi z naložbo katerega 
koli od njenih vlagateljev na ozemlju druge pogodbenice, ta prizna 
odstop kakršnih koli pravic ali terjatev vlagatelja prvi pogodbenici 
ali agenciji, ki jo ta imenuje in pravico prve pogodbenice ali agencije, 
ki jo ta imenuje, da na podlagi subrogacije, uveljavlja kakršno koli 
pravico in terjatev v enakem obsegu kot njen predhodnik. Ta 
odstop pravic omogoči prejšnji pogodbenici ali agenciji, ki jo ta 
imenuje, da je neposredni koristnik kakršnega koli plačila za 
odškodnino ali drugo nadomestilo, do katerega bi lahko bil 
upravičen vlagatelj. 

X. ČLEN 
REŠEVANJE SPOROV MED POGODBENICAMA 

1. Kakršen koli spor med pogodbenicama v zvezi z razlago ali 
uporabo tega sporazuma se, če je le mogoče, rešuje s 
pogajanji po diplomatski poti. 
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2. Če pogodbenici takšnega spora ne moreta rešiti v treh 
mesecih od začetku pogajanj, se spor, na zahtevo ene ali 
druge pogodbenice, predloži arbitražnemu sodišču. 

3. Arbitražno sodišče se sestavi na naslednji način: vsaka 
pogodbenica imenuje enega člana razsodišča, ta dva člana 
pa izbereta državljana tretje države za predsednika. Člana 
razsodišča se imenujeta v treh mesecih, predsednik pa v 
petih mesecih po dnevu, ko je katera koli od pogodbenic 
obvestila drugo o svojem namenu, da bo predložila spor 
arbitražnemu sodišču. 

4. Če v rokih, navedenih v tretjem odstavku tega člena, potrebna 
imenovanja niso izvršena, lahko katera koli pogodbenica, če 
ni dogovorjeno drugače, povabi predsednika Meddržavnega 
sodišča, da izvrši potrebna imenovanja. Če je predsednik 
državljan ene od pogodbenic ali če iz kakršnega koli razloga 
ne more opraviti te naloge, se povabi podpredsednika, da 
opravi potrebna imenovanja. Če je podpredsednik državljan 
ene od pogodbenic ali če iz kakršnega koli razloga ne more 
opraviti te naloge, se povabi po funkciji naslednji najstarejši 
član Meddržavnega sodišča, ki ni državljan ene od 
pogodbenic, da opravi potrebna imenovanja. 

■5. Arbitražno sodišče sprejme odločitev na podlagi spoštovanja 
zakonov, določil tega sporazuma ali drugih veljavnih 
sporazumov med pogodbenicama ter splošno veljavnih načel 
mednarodnega prava. 

6. Če se pogodbenici ne odločita drugače, arbitražno sodišče 
samo določi svoj poslovnik. 

7. Arbitražno sodišče sprejme odločitev z večino glasov in taka 
odločitev je dokončna in zavezujoča za obe pogodbenici. 

8. Vsaka pogodbenica nosi stroške svojega člana in stroške 
njenega zastopanja v arbitražnem postopku. Preostali stroški, 
vključno s stroški za predsednika, se v enakih delih razdelijo 
med pogodbenici. 

XI. ČLEN 
SPORI MED POGODBENICO IN VLAGATELJI 

DRUGE POGODBENICE 

1. O sporih, ki nastanejo po tem sporazumu med eno 
pogodbenico in vlagateljem druge pogodbenice v zvezi z 
naložbo, vlagatelj pisno, skupaj s podrobnimi podatki, obvesti 
prvo pogodbenico. V kolikor je le mogoče, si zadevni stranki 
prizadevata za sporazumno rešitev spora. 

2. Če spora ni mogoče rešiti v šestih mesecih od datuma pisnega 
obvestila, določenega v prvem odstavku, se lahko spor, po 
izbiri vlagatelja, predloži: 

pristojnemu sodišču pogodbenice, na ozemlju katere je 
bila izvedena naložba; ali 

arbitražnemu sodišču, ustanovljenemu za tak primer na 
podlagi Arbitražnih pravil Komisije Združenih narodov za 

mednarodno trgovinsko pravo; ali 

Mednarodnemu centru za reševanje sporov v zvezi z 
naložbami (ICSID), ki je bil ustanovljen v skladu s 
»Konvencijo o reševanju investicijskih sporov med 
državami in državljani drugih držav", ki je bila dana na 
voljo za podpis v Washingtonu D.C. 18. marca 1965. 

3. Arbitraža temelji na: 

določbah tega sporazuma in drugih veljavnih sporazumov 
med pogodbenicama; 

predpisih in splošno sprejetih načelih mednarodnega 
prava; 

- nacionalnemu pravu pogodbenice, na ozemlju katere je 
bila naložba izvedena, vključno s kolizijskimi pravili. 

4. Pogodbenica z namenom svoje obrambe ne sme uveljavljati, 
da je bila odškodnina ali drugo nadomestilo za vso ali delno 
domnevno škodo prejeta ali bo prejeta po pogodbi o 
zavarovanju ali jamstvu. 

5. Arbitražne odločitve so dokončne in zavezujoče za obe 
stranki v sporu. Vsaka pogodbenica se obveže, da bo 
odločitve izvajala v skladu s svojim nacionalnim pravom. 

XII. ČLEN 
ZAČETEK VELJAVNOSTI, TRAJANJE IN PREKINITEV 

1. Ta sporazum začne veljati na dan, ko sta pogodbenici druga 
drugo obvestili, da so izpolnjene ustavne zahteve za začetek 
veljavnosti mednarodnih sporazumov. Veljaven ostane za 
začetno dobo desetih let in se molče podaljšuje za nadaljna 
obdobja dveh let. 

2. Vsaka pogodbenica lahko ta sporazum prekine s predhodnim 
pisnim obvestilom šest mesecev pred datumom prenehanja 
veljavnosti. 

3. Za naložbe, ki so bile izvedene pred datumom prekinitve tega 
sporazuma, ostanejo določila vseh drugih členov tega 
sporazuma, še naprej veljavna za nadaljnjo dobo desetih let 
od dneva prekinitve. 

V DOKAZ TEGA sta podpisana predstavnika, ki sta bila za to 
pravilno pooblaščena, podpisala ta sporazum. 

Sestavljeno v dvojniku v treh originalih v slovenskem, španskem 
in angleškem jeziku, ki so vsi enako verodostojni, v Madridu dne 
15. julija, 1998. 

ZA REPUBLIKO SLOVENIJO ZA KRALJEVINO ŠPANIJO 
mag. Vojka Ravbar I. r. Elena Pisionero Ruiz I. r. 
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3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za ekonomske odnose 
in razvoj. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV f 

Sporazum o pospeševanju in medsebojni zaščiti naložb med 
Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo, ki ga je za Republiko 
Slovenijo podpisala državna sekretarka za ekonomske odnose 
s tujino v Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj, gospa 
mag. Vojka Ravbar, za Kraljevino Španijo pa državna sekretarka 
v Ministrstvu za trgovino, turizem in mala ter srednja podjetja, 
gospa Elena Pisionero Ruiz, je bil podpisan v Madridu, dne 15. 
julija 1998, v slovenskem, španskem in angleškem jeziku. 

Sporazum o pospeševanju in medsebojni zaščiti naložb je 
recipročen, bilateralen akt, ki ga sklepata pogodbenici z namenom 
olajševanja pretoka kapitala, spodbujanja investicij in zagotavljanja 
pravne varnosti investicij investitorjev obeh pogodbenic. 

V Sporazumu je določen tretma investicij, pri čemer je dopustnost 
vlaganja tujega kapitala odvisna od zakonodaje pogodbenic, na 
katere teritoriju je investicija izvršena, medtem ko je tretma že 
izvršenih investicij v post-investicijski dobi enak tretmaju, ki ga 
pogodbenici vsaka na svojem teritoriju zagotavljata domačim 
investicijam, oziroma po načelu največjih ugodnosti investicijam 
iz tretjih držav. 

V nadaljevanju so v Sporazumu opredeljene tudi specifične obveze 
pogodbenic, kot so zagotavljanje transfera vloženega kapitala In 

dohodkov v zvezi z investicijo, izračunavanje in izplačilo 
odškodnine v primeru nacionalizacije, ekspropriacije oziroma 
drugih ukrepov, ki bi posledično imeli enake učinke, ter ureditev 
reševanja sporov. Poleg običajnega načina reševanja sporov med 
pogodbenicama je predvideno tudi reševanje sporov med 
investitorjem ene pogodbenice direktno z drugo pogodbenico. 

Sporazum je sklenjen za dobo 10 (deset) let in se molče podaljšuje 
za nadaljnja obdobja dveh let, razen če ga 6 (šest) mesecev pred 
iztekom njegove veljavnosti katera od pogodbenic pisno ne odpove. 
Če bo sporazum prenehal veljati iz razlogov in na način kot je 
predvideno s sporazumom, bodo določbe sporazuma veljale še 
nadaljnjih 10 (deset) let po datumu njegove prekinitve za naložbe, 
ki so bile izvršene pred prenehanjem veljavnosti sporazuma. 

Sporazum o vzajemnem spodbujanju in zaščiti investicij ratificira 
Državni zbor Republike Slovenije na podlagi drugega odstavka 
63. člena Zakona o zunanjih zadevah. 

Ratifikacija zadevnega Sporazuma ne narekuje spremembo 
obstoječih oziroma izdaje novih predpisov. 

Za izvajanje Sporazuma ni potrebno zagotoviti dodatnih 
proračunskih sredstev. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO REPUBLIKE MADŽARSKE 0 

VARSTVU ZAUPNIH OBRAMBNIH 

INFORMACIJ IN SREDSTEV (BHUVZOI) 

- EPA 972 - II ■ 

) 

Vlada Republike Slovenije je na 129. seji dne 14. oktobra 1999 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE 
MADŽARSKE O VARSTVU ZAUPNIH OBRAMBNIH 
INFORMACIJ IN SREDSTEV, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 
63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 

Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve, 
- dr. Franci DEMŠAR, minister za obrambo, 
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Bogdan KOPRIVNIKAR, državni sekretar v Ministrstvu za 

obrambo, 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve. 

"I.člen • 2. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Sporazum se v izvirniku v slovenskem in madžarskem jeziku 
Republike Madžarske o varstvu zaupnih obrambnih informacij in glasi: 
sredstev, podpisan dne 5. oktobra 1998 v Misefi. 

5. november 1999 85 poročevalec, št. 75 



SPORAZUM 

MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN 

VLADO REPUBLIKE MADŽARSKE 

O VARSTVU ZAUPNIH OBRAMBNIH 
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Z namenom, da zaščitita medsebojno predane zaupne obrambne 
intormacije in sredstva, in zaradi uresničevanja varnostnih zahtev 
sta se Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Madžarske 
(v nadaljevanju: pogodbenici) 

dogovorili: 

1. člen 
Opredelitev pojmov 

Z vidika tega sporazuma uporabljeni izrazi pomenijo naslednje: 

1) Zaupne informacije In sredstva: vse tiste informacije in 
sredstva, ki so bili razvrščeni po stopnjah iz 2. člena tega 
sporazuma in ki zaradi obrambe zahtevajo v skladu z notranjimi 
zakoni in predpisi pogodbenic varstvo pred naslednjimi primeri: 

- poškodovanje, uničenje, neupravičena uporaba, odtujitev, 
posredovanje nepooblaščeni osebi ali izguba zaupne informacije 
ali sredstva; 

- dostop nepooblaščene osebe do takšne informacije ali sredstva. 

2) Zaupna Informacija: vsaka informacija, katere vsebina je 
označena kot zaupna, ne glede na njeno izrazno obliko in način 
predaje. 

3) Zaupno sredstvo: vse vrste nosilcev informacij, naj so kakršni 
koli, na primer vsi izdelki, dokumenti ali materiali, na katerih ali v 
katerih je mogoče hraniti ali združevati informacije, ne glede na 
svoje fizikalne lastnosti. 

4) Izročitelj: fizična ali pravna oseba, od katere izvirajo zaupne 
informacije ali sredstva. 

5) Prejemnik: fizična ali pravna oseba, ki je zaupno informacijo in 
sredstvo dobila od pogodbenice, ki je izročila izvirne informacije. 

6) Ustanova: zasebne ali javne ustanove pod nadzorom pristojnih 
organov ministrstev za obrambo pogodbenic, kjer ravnajo z 
zaupnimi informacijami in sredstvi, jih varujejo ali hranijo. 

7) Tretja stran: vse tiste vlade, ki v tem sporazumu niso 
opredeljene kot pogodbenice, kakor tudi fizične in pravne osebe, 
ki niso fizične ali pravne osebe nobene od pogodbenic. 

2. člen 
Vzajemna ustreznost zaupnih obrambnih informacij 

1) Obveznosti iz tega sporazuma, ki jih prevzameta pogodbenici, 
se lahko izpolnjujejo v skladu z notranjimi predpisi države. 

2) Po predhodni medsebojni seznanitvi z varnostnimi ukrepi iz 
notranje zakonodaje obeh držav sta pogodbenici sprejeli naslednjo 
tabelo ustreznosti: 

Republika Slovenija Republika Madžarska 

Državna skrivnost Szigoruan titkos!(Strogo zaupno!) 
Uradna skrivnost/Strogo zaupno Szigoruan titkos!(Strogo zaupno!) 
Uradna skrivnost/Zaupno Titkosl(Zaupnol) 

3) V skladu s tako označeno ustreznostjo se pogodbenici 
obvezujeta, da bosta ob prevzemu zaupnih informacij in sredstev, 
ki izvirajo od druge pogodbenice, le-te opremili s svojimi 
nacionalnimi uvrstitvenimi oznakami po zgornji tabeli ustreznosti. 

4) Pogodbenici se obvezujeta, da bosta te zaupne informacije in 
sredstva označili s svojimi nacionalnimi uvrstitvenimi oznakami, 

in sicer: 

- slovenske obrambne informacije in sredstva, opremljena z 
oznako "Državna skrivnost" in "Uradna skrivnost/Strogo zaupno", 
dobijo v Republiki Madžarski oznako "Szigoruan titkosl"; 

- slovenske obrambne informacije in sredstva, opremljena z 
oznako "Uradna skrivnost/Zaupno", dobijo v Republiki Madžarski 
oznako "Titkosl"; 

- madžarske obrambne informacije in sredstva, opremljena z 
oznako "Szigoruan titkos", se štejejo za državno skrivnost in v 
Republiki Sloveniji dobijo oznako "Državna skrivnost"; 

- madžarske obrambne informacije in sredstva, opremljena z 
oznako "Titkosl", se štejejo za uradno skrivnost in v Republiki 
Sloveniji dobijo oznako "Uradna skrivnost/Zaupno". 

5) Pogodbenici se obvezujeta, da se bosta medsebojno obveščali 
o vseh poznejših spremembah pri uvrstitvah in oblikovnih 
oznakah. 

6) Do spremembe ali ukinitve razvrstitve zaupnih obrambnih 
informacij in sredstev je upravičena samo tista pogodbenica, ki je 
opravila prvotno razvrstitev. O namenu spremembe ali ukinitve 
razvrstitve je treba en mesec prej obvestiti drugo pogodbenico. 

» 
7) Pri kakršnih koli kopiranjih zaupnih obrambnih informacij in 
sredstev je treba navesti razvrstitveno stopnjo, ki jo zahteva 
izročitelj. 

3. člen 
Obveznosti pogodbenic 

1) Vsaka pogodbenica je odgovorna za zaupne informacije in 
sredstva od njihovega prevzema. 

2) Zaupne obrambne informacije in sredstva, ki si jih pogodbenici 
vzajemno izmenjata, se lahko uporabljajo samo v skladu z 
določbami tega sporazuma. 

3) Do zaupnih obrambnih informacij in sredstev imajo dostop 
samo tiste osebe, ki morajo imeti dostop do tovrstnih informacij 
zaradi svojih službenih dolžnosti in ki so za to dobile pooblastilo in 
dovoljenje pristojnih organov. 

4) Pogodbenici se obvezujeta, da bosta obvestili ustanove, ki 
spadajo pod njun nadzor, o obstoju tega sporazuma, ki sta ga 
podpisali, takoj, ko se bo njihova dejavnost dotaknila zaupnih 
informacij in sredstev. 

5) Pogodbenici se obvezujeta, da bodo vse ustanove pod njunim 
nadzorom dosledno spoštovale določbe tega sporazuma, ki so 
zanje zavezujoče. 

6) Z zaupnimi informacijami in sredstvi, ki izvirajo od ene 
pogodbenice, druga pogodbenica ne sme seznaniti tretje strani 
brez predhodnega pisnega soglasja izročitelja. 

7) Zaupnih informacij in sredstev, ki izvirajo iz skupne dejavnosti, 
ni dovoljeno predati tretji strani brez predhodnega pisnega soglasja 
obeh pogodbenic. 

8) Ta sporazum se nanaša na vse pogodbe v zvezi z izmenjavo 
oziroma predajo zaupnih informacij in sredstev, ki so bile ali bodo 
podpisane med pogodbenicama oziroma ustanovami, ki so 
povezane s pogodbenicama. 
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4. člen 
Pooblaščena organa 

Organa, določena za izvajanje tega sporazuma, sta: 

- za Republiko Slovenijo: Ministrstvo za obrambo Republike 
Slovenije, 
- za Republiko Madžarsko: Ministrstvo za obrambo Republike 
Madžarske. 

5. člen 
Posvetovanje 

Z namenom, da bi uporabljali in imeli enake varnostne standarde, 
se morata pogodbenici vzajemno obveščati o svojih varnostnih 
predpisih, postopkih in praksi oziroma o spremembah zakonskih 
podlag teh predpisov glede varstva zaupnih obrambnih informacij 
in sredstev in v ta namen olajšati vzpostavljanje stikov s pristojnimi 
varnostnimi organi, ki jih je določila druga pogodbenica. 

6. člen 
Pošiljanje zaupnih informacij in sredstev 

1) Zaupne informacije in sredstva se pošiljajo po diplomatskem 
ali konzularnem kurirju ter osebah, ki na podlagi mednarodnega 
prava uživajo enake privilegije in imuniteto. 

2) Prejemnik mora izročitelju potrditi prejem zaupnih informacij in 
sredstev. 

7. člen 
Obiski 

1) Zaradi nadzora v zvezi z varnostnimi ukrepi se pogodbenici 
lahko medsebojno obiskujeta. 

2) Ob obiskih mora pogodbenica gostiteljica zagotoviti dostop 
kateremu koli državljanu druge pogodbenice do zaupnih informacij 
in sredstev ter vstop v tiste objekte, kjer se uporabljajo ali hranijo 
zaupne obrambne informacije in sredstva, pod pogojem, da so 
pristojni varnostni organi druge pogodbenice predhodno izdali za 
to potrebno dovoljenje. 

3) To dovoljenje se izda na podlagi zaprosila za obisk, ki ga 
predloži organ iz 4. člena, izključno državljanom (v nadaljevanju: 
obiskovalci) z varnostnim pooblastilom, ki ustreza razvrstitveni 
ravni teme, in ki so jih pooblastili za ravnanje z zaupnimi 
informacijami in sredstvi. 

4) Zaprosilo za obisk je treba izdati v skladu s predpisi o postopkih 
pogodbenice gostiteljice in mora vsebovati najmanj te podatke: 

a ime in priimek, datum in kraj rojstva, državljanstvo in številko 
potnega lista obiskovalca; 

b. izobrazbo in funkcijo obiskovalca ter naziv njegovega 
delodajalca; 

c. z varnostnim potrdilom overjeno raven varnostnega 
pooblastila, ki ga obiskovalcu izda pogodbenica, ki je predložila 
zaprosilo; 

d. predlagani datum obiska in predvideno trajanje; 

e. predmet obiska in vsa koristna navodila o obravnavanih temah 
ter razvrstitvene stopnje zadevnih zaupnih informacij in 
sredstev. 

5) Zaprosilo za obisk bosta pogodbenici poslali po diplomatski 
poti. 

:B' ' fv 
6) Obiskovalci morajo z informacijami, s katerimi so bili seznanjeni 
oziroma za katere so izvedeli, ravnati v skladu z določbami tega 
sporazuma. 

8. člen 
Postopek ob kršitvi zaupnosti 

Ob resničnem ali domnevnem poškodovanju, uničenju, 
neupravičeni uporabi, odtujitvi, posredovanju nepooblaščeni osebi 
ali izgubi zaupnih informacij ali sredstev mora njihov imetnik opraviti 
preiskavo in sprejeti vse ukrepe v skladu s svojimi notranjimi 
zakoni in predpisi. O tem in o uvedenih ukrepih ter njihovih izsledkih 
mora takoj obvestiti izročitelja. To obvestilo mora biti dovolj 
podrobno, da bi izročitelj lahko presodil celotno škodo. 

I 
9. člen 
Stroški 

Pogodbenici krijeta vsaka svoje stroške, ki nastanejo v zvezi z 
izvajanjem tega sporazuma in njegovih določb. 

10. člen 
Reševanje sporov 

1) Predstavniki obeh pogodbenic bodo vse spore, nastale pri 
razlagi ali izvajanju tega sporazuma, reševali s pogajanji in v ta 
namen ne bodo vključevali niti tretje strani niti mednarodnega 
sodišča. 

2) Med sporom bosta pogodbenici še naprej spoštovali svoje 
obveznosti, ki izvirajo iz tega sporazuma. 

11. člen 
Končne določbe 

1) Ta sporazum začne veljati 60 dni po tem, ko se pogodbenici 
pisno po diplomatski poti obvestita, da sta zadostili svojim 
notranjepravnim zahtevam, ki so potrebne za začetek veljavnosti. 

2) Pogodbenici skleneta ta sporazum za nedoločen čas. Ta 
sporazum lahko odpove katera koli pogodbenica s pisnim 
obvestilom, ki ga pošlje drugi pogodbenici. Njegova veljavnost 
preneha po šestih mesecih od prejema obvestila. Ob prenehanju 
tega sporazuma morata pogodbenici v skladu z njegovimi 
določbami še naprej skrbeti za varstvo zaupnih obrambnih 
informacij in sredstev, ki so bili izmenjani na podlagi tega 
sporazuma. 

3) Ta sporazum je mogoče spremeniti s soglasjem obeh 
pogodbenic. Spremembe je treba predlagati pisno po diplomatski 
poti in začnejo veljati v skladu z določbami prvega odstavka tega 
člena. 

Sestavljeno dne 5. oktobra 1998 v Misefi v dveh izvirnikih v 
slovenskem in madžarskem jeziku, pri čemer sta obe besedili 
enako verodostojni. 

Za Vlado Republike Slovenije Za Vlado Republike Madžarske 
mag. Alojz Krapež l.r. dr. Janos Szabo l.r. 
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3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za obrambo. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Madžarske o varstvu zaupnih obrambnih informacij in sredstev 
je bil podpisan 5. oktobra 1998 v Misefi na Madžarskem. Podpisala 
sta ga mag. Alojz Krapež, minister za obrambo Republike Slovenije 
in dr. Janos Szabo, minister za obrambo Republike Madžarske. 

V sporazumu je opredeljen pojem zaupnih informacij in sredstev 
ter vzajemna tabela ustreznosti stopenj zaupnosti zaupnih 
obrambnih informacij in sredstev. 

Vsaka pogodbenica je odgovorna za zaupne informacije in 
sredstva od njihovega prevzema, medsebojno izmenjane zaupne 
informacije in sredstva pa se lahko uporabljajo samo v skladu z 
določbami tega sporazuma. Sporazum določa osebe, ki imajo 
dostop do zaupnih informacij in sredstev. 

Pogodbenici se obvezujeta, da bosta obvestili ustanove, ki spadajo 
pod njun nadzor, o obstoju tega sporazuma takoj, ko se bo njihova 
dejavnost dotaknila zaupnih informacij in sredstev. Z zaupnimi 
informacijami in sredstvi, ki izvirajo od ene pogodbenice, druga 
pogodbenica ne sme seznaniti tretje strani brez predhodnega 
pisnega soglasja izročitelja, pisno soglasje obeh pogodbenic pa 
je potrebno za predajo zaupnih informacij in sredstev, ki izvirajo iz 
skupne dejavnosti. 

V sporazumu sta določena tudi organa, pooblaščena za izvajanje 
tega sporazuma, ter obveznost posvetovanja z namenom 
uporabljanja enakih varnostnih standardov in olajševanja 
vzpostavljanja stikov med pristojnimi varnostnimi organi. 

Zaradi nadzora v zvezi z varnostnimi ukrepi se pogodbenici lahko 
medsebojno obiskujeta, sporazum pa določa tudi postopek ob 
kršitvi zaupnosti. 

Pogodbenici krijeta vsaka svoje stroške, ki nastanejo v zvezi z 
izvajanjem tega sporazuma. 

Sporazum v skladu s 63. členom zakona o zunanjih zadevah 
ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Zakon o ratifikaciji začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

Za uresničevanje sporazuma ni potrebno sprejeti novih ali 
spremeniti veljavnih predpisov. 

Ob uresničevanju določb sporazuma bo treba zagotoviti finančna 
sredstva za poravnavo dogovorjenih dejavnosti. Zagotovilo jih bo 
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije iz rednih sredstev. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI POGODBE MED 

REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO 

HRVAŠKO 0 UREDITVI 

PREMOŽENJSKOPRAVNIH RAZMERIJ 

(BHRUPR) 

- EPA 977 - II ■ 

Vlada Republike Slovenije je na 132. seji dne 28. oktobra 1999 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI POGODBE MED 
REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO O 
UREDITVI PREMOŽENJSKOPRAVNIH RAZMERIJ, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 
63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 

Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve, 
- Tomaž MARUŠIČ, minister za pravosodje, 
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Nives MARINŠEK, državna sekretarka v Ministrstvu za 

pravosodje, 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 
zunanje zadeve. 

1. člen 

Ratificira se Pogodba med Republiko Slovenijo in Republiko 
Hrvaško o ureditvi premoženjskopravnih razmerij, podpisana v 
Ljubljani 8. oktobra 1999. 

2. člen 

Pogodba se v izvirniku v slovenskem in hrvaškem jeziku glasi: 

\ 
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POGODBA 

MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN 
REPUBLIKO HRVAŠKO 

O UREDITVI PREMOŽENJSKOPRAVNIH 
RAZMERIJ 

Republika Slovenija in Republika Hrvaška, v nadaljnjem besedilu 
"pogodbenici", sta se 

pripisujoč velik pomen medsebojnemu gospodarskemu 
sodelovanju, 

izhajajoč iz načel, določenih v Listini o ekonomskih pravicah 
in dolžnostih držav, ki jo je Generalna skupščina Združenih 
narodov sprejela 12. decembra 1974, 

- spoštujoč načelo suverenosti držav in vzajemnosti, 

ob upoštevanju potrebe po spodbujanju sodelovanja na temelju 
enakopravnosti in vzajemne koristi ter doseganja 
racionalnejših in pravičnejših medsebojnih odnosov, 

- zaradi ureditve medsebojnih premoženjskopravnih razmerij, 
nastalih pred in po vzpostavitvi državne neodvisnosti 
pogodbenic, 

sporazumeli o naslednjem: 

1. člen 

Določbe te pogodbe se nanašajo na razreševanje 
premoženjskopravnih razmerij, ki so nastala pred in po 
vzpostavitvi državne neodvisnosti pogodbenic. 

Datum vzpostavitve neodvisnosti je za Republiko Slovenijo 25. 
junij 1991, za Republiko Hrvaško 8. oktober 1991. 

Razreševanje razmerij v zvezi z Jedrsko elektrarno Krško in 
Ljubljansko banko - Glavno filialo Zagreb ni predmet te pogodbe 
in se bodo uredila s posebnimi pogodbami. 

2. člen 

Fizične in pravne osebe ene pogodbenice, ki so pridobile 
lastninsko in druge stvarne pravice na nepremičninah in 
premičninah na teritoriju druge pogodbenice, imajo na teritoriju te 
pogodbenice enako pravno varstvo pred sodišči in drugimi 
državnimi organi kot je zajamčeno domačim fizičnim in pravnim 
osebam. 

Za lastninsko pravico in druge stvarne pravice se v smislu te 
pogodbe štejejo tudi pravice rabe, upravljanja in razpolaganja, 
pridobljene na sredstvih v družbeni lasti na odplačen način. 

Če so sredstva v družbeni lasti iz prejšnjega odstavka tega člena 
pridobljena s sredstvi pravnih oziroma fizičnih oseb obeh 
pogodbenic, se uporabijo predpisi o solastnini, ki veljajo na teritoriju 
tiste pogodbenice, na katerem se sredstva v družbeni lasti 
nahajajo, v obsegu, ki se ugotavlja glede na prispevek v skupnih 
vlaganjih. 

V primeru spora iz tretjega odstavka tega člena je pristojno sodišče 
tiste države, na teritoriju katere se sredstva v družbeni lasti 
nahajajo. 

Določbe drugega in tretjega odstavka tega člena se ne nanašajo 
na primere, ki so urejeni z določbami 6., 8., 9., 10. in 11. člena te 
pogodbe. 

3. člen 

Pogodbenici se obvezujeta, da bodo v postopkih uresničevanja 
pravnega varstva fizičnim in pravnim osebam ene pogodbenice 
pristojni organi druge pogodbenice spoštovali načela zakonitega, 
hitrega in učinkovitega varstva. 

4. člen 

Pogodbenici bosta omogočili pridobitev lastninske pravice in drugih 
stvarnih pravic in vpis v zemljiško knjigo na svojem teritoriju 
fizičnim in pravnim osebam druge pogodbenice, če je veljavni 
pravni temelj pridobitve nastal do dneva vzpostavitve neodvisnosti 
tiste pogodbenice, na teritoriju katere nepremičnina leži, ne glede 
na kraj nastanka pravnega temelja pridobitve. 

Pogodbenici bosta omogočili pridobivanje lastninske pravice in 
drugih stvarnih pravic fizičnim in pravnim osebam druge 
pogodbenice tudi po dnevu vzpostavitve neodvisnosti 
pogodbenic, v skladu s predpisi vsake od pogodbenic o pridobitvi 
lastninske pravice tujcev. 

5. člen 

Določbe členov 6. do 11. te pogodbe se nanašajo na pravne 
osebe z družbenim kapitalom in na pravne osebe, ki so imele 
družbeni kapital in so zaključile postopek preoblikovanja po 
Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 
55/92, 7/93, 31/93 in 1/96) in Zakonu o zaključku lastninjenja in 
privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni 
list RS, št. 30/98) ali po Zakonu o pretvorbi društvenih poduzeća 
(»Narodne novine« RH, št. 19/91, 83/92, 94/93, 2/94 in 9/95). 

Kot družbeni kapital se šteje kapital predpisan z Zakonom o 
lastninskem preoblikovanju podjetij in z Zakonom o pretvorbi 
društvenih poduzeća. 

6. člen 

Pogodbenici v skladu z veljavno zakonodajo v vsaki od pogodbenic 
in v skladu z določbami te pogodbe urejata premoženjskopravna 
razmerja pravnih oseb in drugih pravnih oblik iz členov 8., 9. in 11. 
te pogodbe. 

Pogodbenici soglašata, da je treba pri ureditvi 
premoženjskopravnih razmerij pravnih oseb in drugih pravnih 
oblik iz prvega odstavka tega člena izhajati Iz dejanskega in 
pravnega položaja na datuma iz drugega odstavka 1. člena te 
pogodbe. 

Vložena sredstva pravne osebe iz prvega odstavka tega člena 
opredeljujejo delež te osebe v kapitalu pravne osebe, v katero so 
sredstva vložena. Višina vloženih sredstev se določi v skladu z 
določbo 10. člena te pogodbe. 

7. člen 

Pogodbenici soglašata, da so v smislu te pogodbe rešena 
premoženjskopravna razmerja v primerih pravnih oseb, ki so 
nastale na teritoriju pogodbenic s statusno spremembo 
(razdružitvijo ali izločitvijo), ob kateri je bilo skladno z veljavnimi 
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predpisi medsebojno razdeljeno premoženje, pravice in obveznosti 
po delitveni bilanci. 

8. člen 

V skladu z izhodišči iz 6. člena te pogodbe premoženje pravnih 
oseb, ki so imele status samostojne pravne osebe v eni od 
pogodbenic in ki so se na podlagi pozitivnih predpisov pripojile 
pravnim osebam v drugi pogodbenici ter tem pravnim osebam 
neodplačno prenesle svoje premoženje (npr. nekdanje delovne 
organizacije in temeljne organizacije združenega dela), predstavlja 
kapital, pridobljen in ustvarjen na teritoriju pogodbenice pred 
pripojitvijo, razen kapitala iz drugega odstavka tega člena. 

Vložena sredstva pravne osebe druge pogodbenice, pred ali po 
pripojitvi, v pravno osebo, ki se je pripojila, opredeljujejo delež 
pravne osebe druge pogodbenice v kapitalu pravne osebe, 
skladno z 10. členom te pogodbe. 

9. člen 

Pri pravnih osebah, registriranih na teritoNju ene pogodbenice, ki 
so nastale iz premoženja poslovnih enot in drugih organizacijskih 
oblik brez lastnosti pravne osebe (predstavništva, trgovine ipd.) 
pravnih oseb s sedežem na teritoriju druge pogodbenice, 
pogodbenici soglašata, da gre za kapital v lasti ustanovitelja, 
pravne osebe druge pogodbenice, razen kapitala iz drugega 
odstavka tega člena. 

Vložena sredstva pravne osebe druge pogodbenice v pravne 
osebe ustanovljene skladno s prvim odstavkom tega člena 
opredeljujejo delež pravne osebe druge pogodbenice v kapitalu 
te pravne osebe. 

10. člen 

Pogodbenici soglašata, da obseg vseh vloženih sredstev v 
pravnih osebah iz 8. in 9. člena te pogodbe ugotovita Slovenska 
razvojna družba (v nadaljevanju: SRD) in Hrvatski fond za 
privatizaciju (v nadaljevanju: HFP), ki ustanovita skupino 
strokovnjakov, sestavljeno iz enakega števila članov SRD in HFP. 

Vsa vložena sredstva iz 8. in 9. člena te pogodbe so podlaga za 
določitev višine kapitala pravnih oseb in lastninskih deležev 
vlagateljev. 

Vse osebe, državni in drugi organi, ki razpolagajo z dokumentacijo 
in drugimi podatki potrebnimi za izvedbo drugega odstavka tega 
člena, morajo te posredovati SRD oziroma HFP. 

V primeru spora med SRD in HFP glede ocene vrednosti vloženih 
sredstev ali lastninskih deležev v kapitalu pravnih oseb bo o tem 
odločala mednarodna arbitraža, ki jo bosta sporazumno določili 
pogodbenici v roku trideset dni od dneva začetka veljavnosti te 
pogodbe. Odločitev arbitraže je izvršilni naslov. 

Pravne osebe iz 9. in 11. člena te pogodbe morajo skladno z 
določeno višino kapitala in lastninskih deležev v roku trideset dni 
od dneva določitve predlagati vpis sprememb v sodni register. V 
nasprotnem primeru bo vpis izvršilo sodišče na predlog SRD 
oziroma HFP. 

Določbe tega člena se ne uporabljajo, če se vlagatelji v pravne 
osebe iz 8. ali 9. člena te pogodbe pisno dogovorijo drugače in to 
potrdita SRD in HFP. 

11. člen 

Do določitve lastninskih deležev skladno s 10. členom te pogodbe 
se začasno zaradi zaščite premoženja in nadaljevanja opravljanja 
dejavnosti ustanovi pravna oseba na teritoriju tiste pogodbenice, 
kjer se nahaja kapital iz 8. člena te pogodbe. Ustanovitev pravne 
osebe se izvrši skladno s predpisi te pogodbenice, če z določbami 
te pogodbe ni določeno drugače. 

Pravno osebo iz prejšnjega odstavka tega člena ustanovi SRD 
oziroma HFP kot družbo z omejeno odgovornostjo z obstoječim 
premoženjem v času popisa. Premoženje najkasneje v roku dveh 
mesecev od uveljavitve te pogodbe popiše skupna komisija, 
sestavljena iz enakega števila članov SRD in HFP. SRD oziroma 
HFP mora brez odlašanja, najkasneje pa v roku enega meseca 
od izvršenega popisa premoženja predlagati vpis družbe v sodni 
register. Sodišče bo izvedlo vpis v sodni register na podlagi popisa 
premoženja brez izražene vrednosti tega premoženja in brez 
navedbe višine ustanovitvenega kapitala. 

V družbi se obvezno oblikuje nadzorni svet, ki ima neparno število 
članov. Nadzorni svet sestavljajo predstavniki SRD in HFP, pri 
čemer večino članov imenuje tista stran, ki ni ustanovitelj družbe. 

Predstavnik ustanovitelja v nadzornem svetu ima pravico ustaviti 
Izvršitev odločitve nadzornega sveta, če oceni, da bi bili z izvršitvijo 
odločitve ogroženi interesi v zvezi s premoženjem ali poslovanjem 
družbe. V tem primeru je predsednik nadzornega sveta dolžan 
nemudoma o tem obvestiti SRD in HFP. SRD in HFP morata 
zavrniti ustavitev izvršitve oziroma sprejeti novo odločitev 
najkasneje v roku petnajst dni od dneva, ko sta od predsednika 
nadzornega sveta prejela obvestilo o ustavitvi izvršitve odločitve. 
Odločitev SRD in HFP je dokončna. 

Organi družbe morajo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka 
upravljati, poslovati s premoženjem ter ga varovati tako, da se 
ohrani. 

Družba brez soglasja nadzornega sveta ne sme razpolagati z 
nepremičninami, jih obremenjevati s hipoteko niti razpolagati z 
drugim premoženjem, katerega vrednost presega 200.000,00 
DEM. 

12. člen 

SRD in HFP od dneva začetka veljavnosti te pogodbe ne bosta 
razpolagala z delnicami ali deleži, na katere se nanašajo določbe 
te pogodbe. 

13. člen 

Za pravne osebe, ki so jih po vzpostavitvi državne neodvisnosti 
pogodbenic s svojimi sredstvi ustanovile osebe ene pogodbenice 
kot pravne osebe s sedežem na teritoriju druge pogodbenice v 
skladu s predpisi te pogodbenice, se uporabljajo predpisi 
pogodbenice, na teritoriju katere je pravna oseba ustanovljena. 

14. člen 

Vsak spor, do katerega lahko pride v zvezi z razlago in izvajanjem 
te pogodbe, in ga pogodbenici ne rešita sporazumno, na predlog 
ene od pogodbenic rešuje Stalno arbitražno sodišče v Haagu. 

15. člen 

Pogodbenici se bosta vzdržali sprejemanja ukrepov, s katerimi bi 
se odvzemale ali omejevale pravice, določene s to pogodbo. 
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16. člen 

Ta pogodba začne veljati z dnem prejema zadnjega obvestila 
pogodbenic po diplomatski poti, da so skladno z nacionalno 
zakonodajo izpolnjeni pogoji za začetek veljavnosti te pogodbe. 

Ta pogodba bo veljala pet let od dneva njene uveljavitve. Po poteku 
tega obdobja se pogodba molče podaljša za nedoločen čas, s 
tem, da jo je možno kadarkoli odpovedati z enoletnim odpovednim 
rokom po diplomatski poti. 

Ta pogodba je sestavljena v Ljubljani, dne 8.10. 1999 v dveh 
izvirnikih v slovenskem in hrvaškem jeziku, pri čemer sta obe 
besedili enako verodostojni. 

ZA REPUBLIKO SLOVENIJO 
dr. Janez Drnovšek l.r. 

ZA REPUBLIKO HRVAŠKO 
mag. Zlatko Mateša l.r. 

3. člen 

Za izvajanje pogodbe skrbi Ministrstvo za pravosodje. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Pogodbo med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o ureditvi 
premoženjskopravnih razmerij (v nadaljevanju PUPPR) sta dne 
8.10.1999 v Ljubljani podpisala predsednik Vlade Republike 
Slovenije dr. Janez Drnovšek in predsednik Vlade Republike 
Hrvaške mag. Zlatko Mateša. 

Predmet PUPPR je ureditev razmerij v zvezi s premoženjem 
(premičnim in nepremičnim), ki so ga pravne ali fizične osebe ene 
pogodbenice imele na ozemlju druge pogodbenice v času, ko sta 
se ena oziroma druga pogodbenica osamosvojili in postali 
samostojni ter neodvisni državi potem, ko sta bili prej kot republiki 
vključeni v federacijo (SFRJ) in so bili njuni državljani oz. pravne 
osebe hkrati državljani oz. pravne osebe SFRJ, katerih status in 
pravice na premoženju je urejala zvezna zakonodaja s področja 
lastninskopravnih razmerij (Zakon o temeljih lastninskopravnih 
razmerij in Zakon o zemljiški knjigi). 

Republika Slovenija je svojo osamosvojitev razglasila 25.6.1991 
s Temeljno listino o samostojnosti in neodvisnosti RS ter sprejela 
Ustavni zakon za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti 
in neodvisnosti Republike Slovenije, s katerim je uredila razmerja 
na posameznih področjih. 

Kot datum neodvisnosti Republike Hrvaške šteje 8.10. 1991, ko 
je potekel trimesečni moratorij na izvajanje osamosvojitvenih aktov 
določen z brijonsko deklaracijo 7.7. 1991 in ko je hrvaški sabor 
proglasil pretrganje vseh državnopravnih vezi z nekdanjo SFRJ. 

Z dnem osamosvojitve ene in druge pogodbenice so državljani 
oz. pravne osebe ene pogodbenice na ozemlju druge 
pogodbenice pridobili status tujca (tujega državljana oz. tuje pravne 

osebe). Posledično temu je ta status vplival tudi na vsa dotedanja 
razmerja, ki so nastala ali nastajala tik pred osamosvojitvijo ene 
oziroma druge pogodbenice in so tako ali drugače ostala nerešena 
z vidika takratnih predpisov, po novih predpisih, ki so začeli veljati 
po osamosvojitvi ene ali druge pogodbenice pa bi bila njihova 
dokončna rešitev otežena ali nemogoča. 

Eno od občutljivejših področij, na katerem so ostala razmerja 
nerešena, je bilo področje nepremičnin oziroma premoženja, ki 
so ga pridobile, posedovale ali kako drugače vlagale sredstva 
vanj osebe (fizične in pravne) ene pogodbenice na ozemlju druge 
pogodbenice. Različni razlogi so botrovali neurejenemu statusu 
tega premoženja. Dejstvo je, da so, kar zadeva pravnih oseb in 
njihovih vlaganj kapitala na ozemlju druge pogodbenice razlogi v 
preteklem družbenolastninskem sistemu in njegova 
transformacija v zasebnolastninski sistem ter uvedba delovanja 
tržnih načel gospodarjenja. Pretekli družbenolastninski sistem na 
področju lastninskih razmerij ni stimuliral vpisov v zemljiško knjigo, 
saj je obstojala več ali manj ena oblika lastnine, to je družbena 
lastnina s stvarno pravico uporabe, ki se je prenašala z enega na 
drugega imetnika. * 

Navedene spremembe v pogodbenicah so narekovale 
čimprejšnjo ureditev teh razmerij. Zatečenega stanja ne bi bilo 
mogoče urejati po novi zakonodaji, ki je začela veljati na ozemlju 
ene ali druge pogodbenice, saj bi to pomenil grob poseg v t.i. 
pridobljene pravice. Zato sta državi pogodbenici s to predmetno 
pogodbo določili splošna načela, po katerih naj bi se rešila 
konkretna razmerja, ki so nastala do datuma neodvisnosti ene ali 
druge pogodbenice. Za razmerja, ki so nastajala po teh datumih 
pa veljajo predpisi na ozemlju vsake od pogodbenic. 
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Pogodba ima velik pomen tako z vidika nadaljevanja 
gospodarskega sodelovanja med subjekti obeh pogodbenic na 
novih temeljih kot tudi pravnega vidika. Slednji zagotavlja priznanje 
in pravnolormalno ureditev vseh pridobljenih pravic na premoženju, 
njihovo pravno varstvo ter nadaljnje možnosti pridobivanja pravic 
po načelu vzajemnosti. . 

Pogodba ureja načela za rešitev razmerij do premoženja, ki ga 
imajo tako fizične kot tudi pravne osebe ene pogodbenice na 
ozemlju druge pogodbenice. Ne nanaša pa se na razreševanje 
razmerij v zvezi z jedrsko elektrarno Krško in Ljubljansko banko 
- glavno filialo Zagreb, kar bo predmet posebnih pogodb med 
državama. 

Za kvantitativni obseg celotnega premoženja fizičnih in pravnih 
oseb ene pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice je danes 
težko postavljati ocene oz. je te podatke še težje pridobiti. Po 
podatkih, ki jih je na podlagi ankete izdelala nekdanja Služba 
družbenega knjigovodstva, so imele po stanju na dan 31.12.1992 
pravne osebe (tiste, ki so se odzvale na anketo - teh je bilo 653, 
ki so imele poslovno premoženje v republikah nekdanje 
Jugoslavije) največ poslovnega premoženja v Hrvaški, tako po 
tržni kot tudi po knjigovodski vrednosti, in sicer po knjigovodski 
vrednosti 2 378 850 tisoč DEM oz. 45 %, po tržni vrednosti pa 2 
550 493 tisoč DEM oz. 41.7 % vsega premoženja pravnih oseb iz 
RS v ostalih republikah nekdanje Jugoslavije. . Poslovno 
premoženje so slovenske pravne osebe evidentirale v poslovnih 
enotah in tudi zunaj njih. Premoženje v poslovnih enotah (obrati, 
prodajalne, skladišča, predstavništva, filiale in druge oblike) je na 
dan 31.12.1992 znašalo po tržni vrednosti 1 762 688 tisoč DEM, 
kar predstavlja 66 % tržne vrednosti vseh poslovnih enot v 
nekdanji Jugoslaviji. Poslovno premoženje izven poslovnih enot 
pa je znašalo 787 milijonov DEM (to so materialne naložbe in 
drugo poslovno premoženje - terjatve do kupcev, dolgoročne in 
kratkoročne finančne naložbe in druga aktiva. 

1058 pravnih oseb je v anketi sodelovalo pri podatkih o 
zunajposiovnem premoženju (stanovanja in počitniški objekti). 
Po teh podatkih so imele slovenske pravne osebe na Hrvaškem 
5720 zunajposlovnih objektov, katerih tržna vrednost po stanju 
na dan 31.12.1992 znaša 420.158 tisoč DEM in predstavlja 91 % 
vsega zunajposlovnega premoženja, ki so ga imele pravne osebe 
iz RS v republikah nekdanje SFRJ. 

Pogodba ureja način reševanja premoženjskopravnih razmerij v 
dveh večjih sklopih. Prvi se nanaša na fizične in pravne osebe, ki 
imajo izkazan pravni temelj za pridobitev stvarnopravnih pravic 
na nepremičnem ali premičnem premoženju. Ta sklop zajema tudi 
počitniške domove vendar le z vidika ureditve njihovega 
lastninskopravnega statusa. 

Drugi sklop pa obsega ureditev premoženjskopravnih razmerij v 
pravnih osebah, v katerih je prihajalo do vlaganj sredstev v zvezi 
z opravljanjem dejavnosti na načine, določene s pogodbo. Cilj 
ureditve je določitev lastninskih deležev v pravnih osebah v 
sorazmerju z vloženimi sredstvi. V ta sklop urejanja sodi tudi 
rešitev, določena s pogodbo (v 7. členu), da se 
premoženjskopravna razmerja rešijo na sporazumen način. 
Pogodba tako ureja vzpostavitev premoženjskopravnih razmerij 
v pravnih osebah na ozemlju ene pogodbenice, v katere so osebe 
druge pogodbenice vlagale sredstva zaradi opravljanja dejavnosti. 
Cilj načel v pogodbi je določitev lastniških deležev v sorazmerju z 
vloženimi sredstvi po principih delovanja kapitalskih družb. Ker je 
kot nesporno ocenjeno, da bodo postopki v zvezi z določitvijo teh 
deležev dolgotrajnejši, pogodba vsebuje prehodno rešitev, katere 
glavni namen je zaščita tega premoženja pred nadaljnjim 
propadanjem oz. izgubo ali nedovoljenimi in nekontroliranimi 
razpolaganji, da bo hkrati premoženje tudi v tem času naprej 
služilo namenu, torej da se na legalen način omogoči opravljanje 

dejavnosti. Prehodna rešitev predvideva ustanovitev začasnih 
družb, ki bodo skrbele za ohranjanje premoženja. Pomembno 
vlogo v teh družbah bosta imela Slovenska razvojna družba in 
Hrvaški fond za privatizacijo. 

T.i. »pridobljene pravice« na premoženju (nepremičnem in 
premičnem) v smislu te pogodbe ureja prvi odstavek 4. člena 
pogodbe, na podlagi katerega se bo v posameznih primerih urejal 
lastninskopravni status na tistih nepremičninah, ki so jih pravne 
ali fizične osebe ene pogodbenice pridobile na podlagi veljavnega 
pravnega temelja, nastalega do dneva vzpostavitve neodvisnosti 
tiste pogodbenice, na ozemlju katere nepremičnina leži. Za oceno 
veljavnosti pravnih temeljev, za postopek ter pogoje za vpis pravic 
v zemljiško knjigo se bodo uporabljali predpisi, ki veljajo za 
državljane tiste pogodbenice, kjer nepremičnina leži. Pri tem je 
kot pravni temelj v smislu prvega odstavka 4. člena mišljen vsak 
pravni posel, ki je lahko po veljavnih predpisih tiste pogodbenice, 
na ozemlju katere nepremičnina leži, podlaga za pridobitev 
lastninske pravice. V smislu drugega odstavka 2. člena pogodbe 
pa je pravna podlaga za pridobitev in vpis lastninske pravice na 
nepremičninah v družbeni lasti podana le, če je bila pravica rabe, 
upravljanja aH razpolaganja s sredstvi v družbeni lasti pridobljena 
na odplačen način. Če je bila na nepremičnini pridobljena pravica 
rabe, upravljanja ali razpolaganja na neodplačen način, ima fizična 
ali pravna oseba iz ene pogodbenice v smislu tretjega odstavka 
2. člena pravico iz naslova vlaganja sredstev zahtevati, da se 
vzpostavi solastnina. Če ni možna sporazumna pot, ji je v smislu 
prvega odstavka 2. člena zagotovljeno pravno varstvo, ki ga je 
dolžna nuditi pogodbenica, na ozemlju katere nepremičnina leži, 
enako kot ga nudi domačim fizičnim in pravnim osebam. Kar 
zadeva premoženje fizičnih oseb in pravnih oseb, za katerega 
obstoji pravni temelj pridobitve (npr. pogodba o nakupu itd.), niso 
pa vpisani kot lastniki v zemljiško knjigo, je s pogodbo določeno, 
da bodo imeli glede pogojev in postopka za vpis pravice v zemljiško 
knjigo državljani Republike Slovenije na ozemlju Republike Hrvaške 
(in seveda obratno) enak položaj kot ga imajo hrvaški (oz. 
slovenski) državljani. Brez take določbe in brez pogodbe, imajo 
po veljavnih predpisih v Republiki Hrvaški državljani in pravne 
osebe Republike Slovenije položaj tujca. Po določbah hrvaškega 
zakona o lastninski in drugih stvarnih pravicah lahko kot tujci 
pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah le, če pridobijo 
soglasje Ministrstva za zunanje zadeve na podlagi mnenja 
Ministrstva za pravosodje in pod pogojem, da obstoji vzajemnost. 
Ker v Republiki Sloveniji hrvaški državljani po veljavni zakonodaji 
ne morejo pridobiti lastninske pravice na nepremičninah, 
vzajemnost ne obstoji in posledica tega je, da tudi državljani in 
pravne osebe iz Republike Slovenije, ki imajo nepremičnine v 
Republiki Hrvaški in so jih pridobili pred osamosvojitvijo Republike 
Hrvaške, ne morejo svojih pravic vpisati v zemljiško knjigo in 
tako ne morejo urediti statusa svojega premoženja. Brez ureditve 
lastninskih razmerij pa je pravno formalno onemogočeno tudi 
razpolaganje, kajti razpolaganje' je le eno od lastninskopravnih 
upravičenj, ki jih ima zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine. 

V sklop reševanja te problematike sodijo tudi počitniški domovi, ki 
jih imajo slovenske pravne osebe na ozemlju Republike Hrvaške. 

Kar zadeva urejanja prihodnjih premoženjskopravnih razmerij, ki 
v smislu te pogodbe pomenijo razmerja, nastala po dnevu 
neodvisnosti tiste pogodbenice, na ozemlju katere premoženje 
leži, pa jih bosta pogodbenici reševali skladno z vsakokrat 
veljavnimi predpisi po dnevu vzpostavitve neodvisnosti tiste 
pogodbenice, na ozemlju katere se premoženje nahaja, in ki urejajo 
pridobitev lastninske pravice na nepremičninah za tujce (drugi 
odstavek 4. člena). Določbo je potrebno razumeti tako, da izraža 
pripravljenost obeh pogodbenic, da bosta z ustreznimi notranjimi 
predpisi v prihodnje omogočili državljanom druge pogodbenice 
pridobivanje lastninske pravice, ne pa kot vzajemno konvalidacijo 
tistih pravnih poslov, ki so bili sklenjeni po dnevu neodvisnosti 
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pogodbenic pa do uveljavitve pogodbe, vendar v nasprotju ali 
neupoštevajoč notranje predpise pogodbenic. 

V zvezi z vsebino urejeno v 5. - 11. členu pogodbe, ki se nanaša 
na t.i. drugi sklop urejanja premoženjskopravnih razmerij, je 
potrebno te določbe uporabljati za primere opisane v 8. in 9. členu 
pogodbe, pri čemer je potrebno pri reševanju razmerij izhajati iz 
dejanskega in pravnega položaja po datumu vzpostavitve 
neodvisnosti tiste pogodbenice, na ozemlju katere se premoženje 
nahaja, s tem, da bodo upoštevana vsa vlaganja sredstev do 
dneva začetka urejanja razmerij po tej pogodbi. 

V pogodbi je v zvezi s tem opredeljena vloga že omenjene 
Slovenska razvojna družba in Hrvaški fond za privatizacijo. 

Državni organi, ki bodo skrbeli za izvajanje pogodbe, pa so dolžni 
spoštovati dogovore po tej pogodbi o zakonitem, učinkovitem in 
hitrem delovanju organov, ki so pristojni za odločanje v 
posameznih primerih po tej pogodbi. 

Prepoved razpolaganja iz 12. člena pogodbe velja do ureditve 
premoženjskopravnih razmerij na način iz 10. člena pogodbe. 

Določilo 15. člena pogodbe je potrebno razumeti tudi tako, da z 
dnem uveljavitve te pogodbe prenehajo veljati v notranjem pravu 
na ozemlju pogodbenic vsi predpisi, ki subjektom ene pogodbenice 
kakorkoli omejujejo pravico razpolaganja s premoženjem, ki leži 
na območju druge pogodbenice. V tem smislu je bilo tudi v pogajanjih 
zapisniško ugotovljeno, da je nesporno potrebno, da z dnem 
uveljavitve te pogodbe v Republiki Hrvaški prenehata za subjekte 
iz RS veljati Zakon o zabrani raspolaganja i preuzimanja sredstava 

određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske (NN št. 
29/94 in št. 35/94) in Uredba o zabrani raspolaganja nekretninama 
na teritoriju Republike Hrvatske (NN št. 36/91), saj oba navedena 
predpisa to tudi izrecno določata, v Republiki Sloveniji pa preneha 
veljati Uredba o preoblikovanju poslovnih enot ter o načinu in 
pogojih preoblikovanja (Uradni list RS, št. 1/93 in 3/94). Po 16. 
členu Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o 
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, (Uradni list 
RS, št. 1/91-1) pa bo z dnem uveljavitve te pogodbe Republika 
Slovenija, subjektom iz Republike Hrvaške jamčila v zatečenem 
obsegu na dan 25.6.1991 stvarnopravne pravice na 
nepremičninah, ker z dnem uveljavitve pogodbe prenehajo veljati 
tudi vse prepovedi in omejitve v Republiki Hrvaški za subjekte iz 
Republike Slovenije. 

Za ureditev premoženjskopravnih razmerij po tej pogodbi je nujno, 
da se pogodba čimprej uveljavi, saj bo že pretečena doba 9 let od 
osamosvojitve verjetno povzročila dodatne težave pri določanju 
deležev, če pri tem upoštevamo vmesni proces lastninskega 
preoblikovanja in privatizacije. 

Za izvajanje pogodbe neposredno ne bo potrebno zagotoviti 
dodatnih sredstev. Zaradi pomembne vloge Slovenske razvojne 
družbe po tej pogodbi pa je verjetno, da bo njeno izvajanje 
zahtevalo dodatne kadre v SRD, v kolikor bi se izkazalo, da teh 
po sedanji strukturi ni dovolj. Prav tako predvidevamo, da bo 
potrebna tudi v okviru Vlade RS oz. v okviru pristojnega ministrstva 
zaposliti vsaj 1 - 2 strokovni osebi, ki bosta spremljali realizacijo 
te pogodbe. 
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Popravek 

PREDLOGA ZAKONA 0 ZAŠČITI ŽIVALI 

- EPA 759 - tretja obravnava 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 322-06/94 (Z3) 
Ljubljana, 18. oktobra 1999 

Vlada Republike Slovenije pošilja 

- POPRAVEK BESEDILA PREDLOGA ZAKONA O ZAŠČITI 
ŽIVALI - TRETJA OBRAVNAVA. 

Prvi odstavek 31. člena predloga zakona o zaščiti živali - tretja 
obravnava se pravilno glasi: 

"Vse stroške v zvezi z zapuščeno živaljo plača skrbnih živali. 
Če skrbnik ni znan, ali če gre za oddano hišno žival, krije 

stroške imetnik zavetišča." 

Obrazložitev: 

Na 13. seji Državnega zbora Republike Slovenije 12. in 13. 
maja 1999 je bil sprejet amandma k 31. členu predloga zakona 
o zaščiti živali za drugo obravnavo. Ker je pri pripravi besedila 
predloga zakona za tretjo obravnavo prišlo do napake pri 
vnosu navedenega amandmaja, je potreben popravek prvega 
odstavka 31. člena predloga zakona o zaščiti živali - tretja 
obravnava (EPA 759, Poročevalec št. 40/99). 

Vlada prosi, da se navedeni popravek upošteva pri obravnavi 
navedenega gradiva. 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

Predlog zakona o zaščiti živali, tretja obravnava - EPA 
759, je bil objavljen v Poročevalcu št. 40, dne 9. junija 
1999. 
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1 NAROČILNICA 

| Ime in priimek:   | 

i Naslov:  

• Telefon:  

' Podjetje:  

I Davčna številka 

| NAROČAM  

i Datum:   

I Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:     j 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
■ ŠUBIČEVA4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173 

I Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece, 
i 1 

Poštna številka: 

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (061) 12-61 - 
222 - Tisk SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 320 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike 
Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (061) 17-61-215 ali 12-61-222 (215). Številka faksa: (061) 12-58-173. ISSN 1318-0169. V 
skladu s sedmo točko 25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja 
davka na dodano vrednost (Ur.l. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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