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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 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 POKOJNINSKEM IN 

INVALIDSKEM ZAVAROVANJU 

(ZPIZ-1B) 

-EPA 1227 -II -hitri postopek 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ciril PUCKO, poslanec 
Ljubljana, 5.12.2000 

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, 26/97 in 46/ 
2000) vlaga podpisani poslanec 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM 
ZAVAROVANJU 

in ga pošilja v obravnavo in sprejem po hitrem postopku. 

Na podlagi 201. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije predlaga, da Državni zbor predlog zakona obravnava 
in sprejme po hitrem postopku, saj gre za vsebino, ki zaradi 
nujne uskladitve z materialnimi možnostmi države in 
usklajenimi gibanji plač in pokojnin, predstavlja izredne potrebe 
države. 

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

S tem tekstom predloga zakona nadomešča tekst predloga 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju - EPA 1227 - II, ki je bil vložen 
12.7.2000. 

Ciril PUCKO, l.r. 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Zagotavljanje vrednosti že odmerjenih pokojnin vse od leta 1974 
dalje temelji na načelu usklajevanja z gibanji povprečnih plač na 
zaposlenega. Na ta način se v določeni meri ohranjajo medsebojna 
razmerja, vzpostavljena ob odmeri pokojnin. Povezava plač in 
pokojnin je zelo tesna že ob pri njihovi določitvi. Pokojninske 
osnove, od katerih se odmerijo pokojnine, namreč temeljijo pri 
pretežnem delu upravičencev na njihovih plačah, doseženih v 
predpisanem obdobju pred uveljavitvijo pravice. Gibanje 
povprečnih plač in po novem tudi pokojnin (ki je pogojeno z gibanji 
plač), pa omogoča določitev primerljivih vrednosti pokojninskih 

osnov in posledično tudi pokojnin, uveljavljenih v različnih obdobjih, 
s tem pa tudi enakost višine pokojnin, odmerjenih z enako 
pokojninsko dobo. Zato je smiselno tudi nadaljnje povezovanje 
spreminjanja ravni pokojnin z gibanji povprečnih plač vseh 
zaposlenih. 

Veljavni način usklajevanja pokojnin je zaradi vezave osnov za 
njihovo določitev na določeno vrednost, ki se je spreminjala tako 
kot pokojnine, posledično vplival tudi na raven večine drugih 
dajatev iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

Načini uskladitev pokojnin in roki, v katerih jo je bilo potrebno 
opraviti, so v preteklih obdobjih doživljali številne zakonske 
spremembe. Pogostnost sprememb je razumljiva, glede na to, da 
se na tej podlagi uravnava vrednost pokojnin in drugih dajatev in 
s tem materialni položaj njihovih upravičencev, pa tudi pomemben 
del finančnih sredstev, potrebnih za njihovo izplačilo. 
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Tudi z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(ZPIZ-1) je ohranjeno načelo usklajevanja pokojnin z gibanji 
povprečnih plač na zaposlenega. Pokojnine se usklajujejo na 
podlagi statističnih podatkov o porastu povprečnih plač od 
meseca, iz katerega so bile plače upoštevane pri zadnji uskladitvi 
pokojnin. 

Uskladitev se izvede v istih rokih in tolikokrat, kot velja za 
usklajevanje plač zaposlenih, za katere veljajo kolektivne pogodbe, 
posebni zakon oziroma dogovor med socialnimi partnerji. Le v 
primeru, če v posameznem koledarskem letu ni posebnega 
zakona ali dogovora med socialnimi partnerji, se uskladitev 
pokojnin opravi v februarju. Uskladitev velja od prvega dne 
meseca, v katerem se opravi uskladitev. 

Veljavni način usklajevanja pokojnin, po katerem se pokojnine 
prilagajajo ravni plač zaposlenih, izplačanih v zadnjem mesecu 
obdobja, ki je služilo kot podlaga za ugotavljanje porasta plač (od 
meseca, na katerega so bile prilagojene pri prejšnji uskladitvi, do 
meseca znanega tedaj, ko je odprt rok za izvedbo uskladitve), je 
vsebinsko delna modifikacija načina, vzpostavljenega v pogojih 
visoke inflacije. Sprotno prilagajanje pokojnin nenehno se 
spreminjajoči mesečni ravni plač zaposlenih v teh pogojih je bilo 
tedaj ne le smiselno, temveč nujno, saj je bilo mogoče le na ta 
način zagotavljati njihovo vrednost. Dejansko je prav takšna 
metoda usklajevanja tudi omogočila preživetje sistema 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v teh razmerah! 

V pogojih zmerne inflacije, pri relativno nizkih mesečni 
spremembah ravni povprečnih plač, ki niso samo navzgor, temveč 
tudi navzdol, s kakršno se soočamo že nekaj let zapored, pa tak 
način usklajevanja pokojnin ni več primeren. Omogoča namreč 
prilagoditev pokojnin ravni plač, izplačanih za posamezni mesec, 
ki je bilo dejansko tolikšno predvsem zaradi drugih izplačil v tem 
mesecu, ne le plač za navedeni mesec (trinajste in štirinajste 
plače, »božićnice« itd.). To pa lahko v praksi povzroča, ker se po 
ZPIZ-1 pokojnine prilagajajo le pozitivnim spremembam ravni plač 
vseh zaposlenih, določeno obdobje neustrezno raven pokojnin 
glede na nadaljnja gibanja plač. 

Razmeroma visok porast plač vseh zaposlenih, izplačanih v 
posameznem mesecu, je praviloma že nekaj čas izjema. Vse od 
leta 1997 dalje je značilen le za izplačila v zadnjih dveh mesecih 
koledarskega leta. Da gre v teh primerih za resnično izredna 
izplačila, potrjujejo nadaljnja mesečna izplačila plač v začetku 
naslednjega koledarskega leta, ki so bila v vseh letih doslej 
bistveno nižja od izplačil v decembru, pa tudi novembru 
predhodnega leta. 

Izvedbo uskladitve pokojnin v januarja 2000 je narekoval zakon o 
minimalni plači in o regresu za letni dopust v obdobju 1999 - 2001 
(ZMPUPR), ki ureja usklajevanje plač v letu 2000 in prvi polovici 
leta 2001. Pri tej uskladitvi je bilo potrebno prilagoditi pokojnin 
ravni plač, izplačanih od septembra do vključno novembra 1999, 
ki so obsegala tudi že omenjena dodatna izplačila. S tem so bile 
pokojnine usklajene, tako kot je zahteval zakon, s povprečno 
plačo, izplačano za mesec november. Poznejša izplačila plač pa 
na raven pokojnin niso imela več nobenega vpliva, kljub njihovemu 
dodatnemu povečanju v decembru 1999, nato pa v začetku leta 
znižanju, najprej celo pod raven, doseženo v novembru. 
Novembrsko raven so presegle šele plače, izplačane za maj 
2000. Tej ravni so bile pokojnine prilagojene z uskladitvijo, izvedeno 
v juliju, ki jo je prav tako pogojeval ZMPUPR. 

Zato, da se podobna neustrezna razmerja ne bodo še v večji 
meri ponovila tudi v letu 2001, za kar obstajajo realne zakonske 
podlage v obstoječi ureditvi - uskladitev plač bo potrebno opraviti 
praviloma v januarju 2001, kar bo zahtevalo tudi uskladitev 
pokojnin v tem roku; če bo ta rok odložen do določitve novega, pa 
bo potrebno izvesti uskladitev pokojnin neposredno po določbah 

ZPIZ-1 v mesecu februarju, s čimer se bodo možna neskladja še 
dodatno povečala - je potrebno veljavni način usklajevanja 
pokojnin spremeniti. 

2. CILJ IN NAČELA ZAKONA 

S predlaganimi spremembami zakona se ohranja načelo 
sorazmernosti prilagajanja pokojnin plačam vseh zaposlenih, ki 
tudi v bodoče pogojuje medsebojno odvisnost. Z vezavo 
spremembe ravni pokojnin na roke in način, ki je določen za 
uskladitev plač vseh zaposlenih v dogovoru, zakonu ali drugem 
aktu, ki ureja politiko plač na državni ravni, pa se zagotavlja 
enakomernejše prilagajanje ravni pokojnin gibanju plač, ki pogojuje 
ustreznejša medsebojna razmerja. Z novo ureditvijo se zagotavlja 
uskladitev pokojnin, v januarju in drugih rokih, določenih za 
uskladitev plač. Ob ugotovljenih neskladij medsebojnih gibanj pa 
je predvidena dodatna možnost izvedbe uskladitve pokojnin med 
letom. 

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Izvajanje tega zakona ne bo zahtevalo dodatnih proračunskih 
sredstev in posegov v zakon o prispevkih za zagotavljanje 
socialne varnosti, ki bi imeli za posledico povišanje veljavnih 
prispevnih stopenj za obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. 

4. PREDLAGANA REŠITEV 

S predlagano ureditvijo se spreminja dosedanji način usklajevanja 
pokojnin. Namesto za skupen porast plač vseh zaposlenih, 
izplačanih v obdobju od zadnje uskladitve pokojnin, se pokojnine 
uskladijo v januarju in drugih rokih, določenih za uskladitev plač 
vseh zaposlenih in sicer na način, ki je za tekoče leto določen za 
uskladitev plač vseh zaposlenih v dogovoru, zakonu ali drugem 
aktu, ki ureja politiko plač na državni ravni. 

V primeru, če je po izvedenih uskladitvah prišlo med letom do 
razlike v rasti plač in pokojnin, se pokojnine v septembru ponovno 
uskladijo za ugotovljeno razliko. Pri izračunu, s katerim se ugotavlja 
razliko med obema stopnjama rasti, se za pokojnine uporabljajo 
statistični podatki o višini starostnih pokojnin, izloči pa se vpliv 
preračuna po 151. členu veljavnega zakona. Podrobnejšo 
metodologijo naj bi predpisal Zavod v soglasju z Vlado RS. 

Gre za posebno varovalko v novem sistemu usklajevanja 
pokojnin, ki bo preprečevala neskladja v gibanju pokojnin in plač 
med letom. 

Tak način usklajevanja naj bi se uporabljal od leta 2002 dalje. Za 
leto 2001, ki naj bi pomenilo prehodno leto med obema sistemoma 
usklajevanja, pa je predlagano, da se izjemoma opravi uskladitev 
pokojnin v februarju in sicer za odstotek rasti povprečja plač, 
izplačanih v obdobju od junija 2000 do vključno decembra 2000 , 
v primerjavi s povprečno plačo, izplačano za maj 2000. V mesecu 
septembru 2001 naj bi Zavod preveril usklajenost gibanja plač in 
pokojnin v zadnjih sedmih mesecih v primerjavi z obdobjem 
prejšnjih 12 mesecev. Če bi Zavod ugotovil, da je stopnja rasti 
plač večja od stopnje rasti pokojnin, bi se pokojnine dodatno 
uskladile za ugotovljeno razliko v rasti. 

Usklajene pokojnine po septembrskem preverjanju se izplačujejo 
od septembra dalje, ta uskladitev pa se upošteva pri določitvi 
višine uskladitve v januarju. 
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5. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA PO HITREM 
POSTOPKU 

Predlagani hitri postopek za sprejem zakona po 201. členu 
Poslovnika Državnega je nujen, ker gre za take vsebinske 
spremembe in dopolnitve zakona, ki zahtevajo hitro reagiranje v 
interesu države ter zavarovancev in upokojencev v zvezi z 
vplačevanjem prispevkov za PIZ in sorazmernim povečanjem 
pokojnin v skladu s povprečnimi plačami zavezancev za prispevek 
za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, s čemer se 
zagotavlja nemoteno in redno izplačevanje pokojnin v skladu z 
zakonom. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V 150. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(Uradni list RS, št. 106/99 in 72/00) se drugi in tretji odstavek, 
nadomestita z novim besedilom, ki se glasi: 

"(2) Uskladitev pokojnin se opravi v januarju in drugih rokih, 
določenih za uskladitev plač vseh zaposlenih in sicer na način, ki 
je za tekoče leto določen za uskladitev plač v dogovoru, zakonu 
ali drugem aktu, ki ureja politiko plač na državni ravni. 

(3) V mesecu septembru Zavod preveri usklajenost gibanja plač 
in pokojnin v obdobju od januarja do julija tekočega leta. Če Zavod 
ugotovi, da je stopnja rasti povprečnih mesečnih plač v tem 
obdobju glede na povprečje preteklega leta višja od stopnje rasti 

pokojnin v istem obdobju glede na povprečje preteklega leta, se 
pokojnine uskladijo za ugotovljeno razliko v rasti. Usklajene 
pokojnine se izplačujejo od septembra dalje, ta uskladitev pa se 
upošteva pri določitvi višine uskladitve v januarju. 

(4) Ne glede na določbo drugega odstavka se v letu 2001 
izjemoma opravi uskladitev pokojnin v februarju in sicer za 
odstotek rasti povprečja plač, izplačanih v obdobju od junija 2000 
do vključno decembra 2000 , v primerjavi s povprečno plačo, 
izplačano za maj 2000. V mesecu septembru 2001 Zavod preveri 
usklajenost gibanja plač in pokojnin v zadnjih sedmih mesecih v 
primerjavi z obdobjem prejšnjih 12 mesecev. Če Zavod ugotovi, 
da je stopnja rasti plač večja od stopnje rasti pokojnin, se pokojnine 
uskladijo za ugotovljeno razliko v rasti. Usklajene pokojnine se 
izplačujejo od septembra dalje, ta uskladitev pa se upošteva pri 
določitvi višine uskladitve v januarju. 

(5) Pri preverjanju usklajenosti gibanj se za pokojnine upoštevajo 
podatki o starostnih pokojninah, iz katerih je izločen vpliv 
preračuna pokojnin po 151. členu tega zakona. Podrobnejšo 
metodologijo za ugotavljanje razlike v rasti in način upoštevanja 
izvedene medletne uskladitve predpiše Zavod v soglasju z Vlado 
RS." 

Dosedanji četrti odstavek tega člena se črta. 

Peti odstavek postane šesti odstavek. 

2. člen 

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

i 
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III. OBRAZLOŽITEV 

S predlagano ureditvijo se spreminja dosedanji način usklajevanja 
pokojnin. Namesto za skupen porast plač vseh zaposlenih, 
izplačanih v obdobju od zadnje uskladitve pokojnin, se pokojnine 
uskladijo v januarju in drugih rokih, določenih za uskladitev plač 
vseh zaposlenih in sicer na način, ki je za tekoče leto določen za 
uskladitev plač vseh zaposlenih v dogovoru, zakonu ali drugem 
aktu, ki ureja politiko plač na državni ravni. 

V primeru, če je po izvedenih uskladitvah prišlo med letom do 
razlike v rasti plač in pokojnin, se pokojnine v septembru ponovno 
uskladijo za ugotovljeno razliko. Pri izračunu, s katerim se ugotavlja 
razliko med obema stopnjama rasti, se za pokojnine uporabljajo 
statistični podatki o višini starostnih pokojnin, izloči pa se vpliv 
preračuna po 151. členu veljavnega zakona. Podrobnejšo 
metodologijo naj bi predpisal Zavod v soglasju z Vlado RS. 

Gre za posebno varovalko v novem sistemu usklajevanja 
pokojnin, ki bo preprečevala neskladja v gibanju pokojnin in plač 
med letom. 

Tak način usklajevanja naj bi se uporabljal od leta 2002 dalje. Za 

leto 2001, ki naj bi pomenilo prehodno leto med obema sistemoma 
usklajevanja, pa je predlagano, da se izjemoma opravi uskladitev 
pokojnin v februarju in sicer za odstotek rasti povprečja plač, 
izplačanih v obdobju od junija 2000 do vključno decembra 2000, 
v primerjavi s povprečno plačo, izplačano za maj 2000. V mesecu 
septembru 2001 naj bi Zavod preveril usklajenost gibanja plač in 
pokojnin v zadnjih sedmih mesecih v primerjavi z obdobjem 
prejšnjih 12 mesecev. Če bi Zavod ugotovil, da je stopnja rasti 
plač večja od stopnje rasti pokojnin, bi se pokojnine dodatno 
uskladile za ugotovljeno razliko v rasti. 

Usklajene pokojnine po septembrskem preverjanju se izplačujejo 
od septembra dalje, ta uskladitev pa se upošteva pri določitvi 
višine uskladitve v januarju. 

V drugem členu se glede na namen zakona določa uveljavitev 
zakona naslednji dan po objavi v Uradnem listu, da bi se zagotovila 
izvedba uskladitve pokojnin v mesecu januarju 2001 po 
predlaganih spremembah in dopolnitvah in zagotovila tehnična 
priprava novega načina usklajevanja pokojnin glede na namen 
zakona. 

IV. ČLEN ZAKONA, KI SE SPREMINJA 

OZIROMA DOPOLNJUJE 

150. člen 
(Način usklajevanja pokojnin) 

(1) Pokojnine se usklajujejo na podlagi statističnih podatkov o 
gibanju povprečnih plač na zaposlenega. 

(2) Uskladitev se opravi glede na porast povprečnih plač od 
meseca, iz katerega so bile plače upoštevane pri prejšnji uskladitvi 
pokojnin. 

(3) Pokojnine se usklajujejo v istih rokih in tolikokrat kot velja za 
usklajevanje plač zaposlenih, za katere veljajo kolektivne pogodbe, 
posebni zakon oziroma dogovor med socialnimi partnerji. 

(4) Če v posameznem koledarskem letu ni posebnega zakona ali 
dogovora med socialnimi partnerji, se uskladitev pokojnin opravi 
v februarju. 

(5) Uskladitev pokojnin velja od prvega dne meseca, v katerem 
se opravi uskladitev. 

i 
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Sprejem 

PREDLOGA ZAKONA O REVIDIRANJU 

(ZRev-1) 

- EPA 773 - II - tretja obravnava in 

umik 

PREDLOGA ZAKONA O REVIDIRANJU 

(ZRev-?) 

- EPA 1296 - II - hitri postopek 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 404-23/99-3 
Ljubljana, 08.12.2000 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da sprejme predlog zakona o revidiranju 
v tretji obravnavi v besedilu, predloženem Državnemu zboru 
dne 24.8.2000 (ZRev-1 - EPA 773 - II - tretja obravnava) in s 
tem hkrati umika predlog prejšnje vlade, da se predlog ne 
sprejme. 

Vlada Republike Slovenije umika predlog amandmajev k 
predlogu zakona o revidiranju (tretja obravnava), ki jih je poslala 
z dopisom, št. 404-23/99-3 dne 24.8.2000. GENERALNI SEKRETAR 

Vlada Republike Slovenije umika predlog zakona o revidiranju 
(ZRev- EPA 1296 - II - hitri postopek), ki ga je poslala z dopisom, 
št. 404-23/99-4 dne 24.8.2000. 

Vlada Republike je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade 
Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bo kot njen 
predstavnik na sejah državnega zbora in njegovih delovnih 
telesih sodeloval: 
- mag. Anton Rop, minister za finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO 

MADŽARSKO 0 MEJNI KONTROLI 

CESTNEGA IN ŽELEZNIŠKEGA 

PROMETA (BHUMKP) 

- EPA 46 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 287-01/2000-3 
Ljubljana, 08.12.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 2. seji dne 8. decembra 2000 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO MADŽARSKO O 
MEJNI KONTROLI CESTNEGA IN ŽELEZNIŠKEGA 
PROMETA, 

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. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
- dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, 
- mag. Anton Rop, minister za finance, 
- mag. Franci But, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano, 
- Andrej Grasselli, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

l.člen 2. člen 

Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Sporazum se v izvirniku v slovenskem in madžarskem jeziku 
Madžarsko o mejni kontroli cestnega in železniškega prometa, glasi: 
podpisan v Budimpešti dne 12. oktobra 2000. 
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SPORAZUM 

med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko 
o mejni kontroli cestnega in železniškega prometa 

Republika Slovenija in Republika Madžarska (v nadaljevanju: 
pogodbenici) sta se z namenom, da olajšata mejno kontrolo na 
cestnih in železniških mejnih prehodih ter da pospešita in 
poenostavita prehod skupne državne meje, odločili skleniti ta 
sporazum: 

I. del 
Splošne določbe 

1. člen 

Za potrebe tega sporazuma pomeni: 

1. "opravljanje mejne kontrole" izvajanje vseh predpisov 
pogodbenic, ki jih uporabljata pri prehajanju oseb čez skupno 
državno mejo ter pri uvozu, izvozu in tranzitu stvari; 

2. "ozemeljska država" pogodbenico, na območju katere za to 
pooblaščeni organi druge pogodbenice opravljajo mejno 
kontrolo; 

3. "sosednja država" drugo pogodbenico; 

4. "cona" območje ozemeljske države, v kateri imajo uslužbenci 
sosednje države, pravico do opravljanja mejne kontrole; 

5. "uslužbenci" tiste osebe, ki v svoji pristojnosti kot oblastni 
upravni organi opravljajo mejno kontrolo in osebe, ki so 
zadolžene za službeni nadzor; 

6. "stvari" blago, prevozna sredstva in druge vrednosti, za 
katere veljajo devizni predpisi. 

2. člen 

(1) Pogodbenici bosta na podlagi tega sporazuma poenostavili, 
pospešili in uskladili mejno kontrolo v cestnem in železniškem 
prometu. 

(2) V ta namen bo pogodbenica na območju druge pogodbenice 
postavila službena mesta za izvajanje mejne kontrole. 

(3) Za uresničevanje tega cilja lahko uslužbenci pogodbenice na 
ozemlju druge pogodbenice opravljajo mejno kontrolo: 

- v obeh smereh v coni delovanja, 

- na skupni mejni postaji, na vlakih, ki vozijo v obeh smereh 
na določenih železniških odsekih. 

(4) Vladi pogodbenic z dogovorom določita in uredita: 

a) kraj postavitve, ukinitev in režim uporabe mejnega prehoda, 
značaj prometa in njegovo spremembo; 

b) postavitev, spremembo ali ukinitev službenih mest za 
opravljanje mejne kontrole iz drugega odstavka, značaj 
prometa in njegovo spremembo; 

c) železniške proge in železniške odseke, na katerih lahko 
uslužbenci sosednje države na območju ozemeljske države 
opravljajo mejno kontrolo na vlakih med vožnjo; 

d) uredita način sodelovanja med pristojnimi organi, ki delujejo 
na službenih mestih na podlagi veljavne notranje zakonodaje; 

e) uvedbo in ureditev skupne mejne kontrole iz četrtega 
odstavka 6. člena tega sporazuma; 

f) cone. 

3. člen 

(1) Cona v cestnem prometu lahko zajema: 
a) določene (službene) prostore, postavljene za opravljanje 

mejne kontrole sosednje države; 
b) cestne odseke; 
c) druge objekte; 
d) cesto med državno mejo in službenim mestom za 

opravljanje mejne kontrole. 

(2) Cona v železniškem prometu lahko zajema določene: 
a) službene prostore, postavljene na določenih železniških 

postajah za izvajanje mejne kontrole s strani sosednje 
države; 

b) tire na območju železniške postaje; 
c) skladišča; 
d) prostore za kontrolo potnikov in stvari; 
e) vlake, na katerih mejno kontrolo opravljajo uslužbenci 

sosednje države. 

(3) Organi mejne kontrole pogodbenic določijo potniške vlake, 
na katerih se lahko opravlja mejna kontrola med vožnjo. 
Železnice pogodbenic morajo zagotavljati pogoje za 
opravljanje mejne kontrole na vlakih med vožnjo. 

II. del 
Izvajanje mejne kontrole 

• 
4. člen 

(1) V coni pri izvajanju mejne kontrole sosednje države veljajo vsi 
predpisi te države za prestop državne meje oseb ter uvoz, izvoz 
in tranzit stvari. Uslužbenci sosednje države izvajajo predpise v 
enakem obsegu in z enakimi posledicami kakor na območju lastne 
države. 

(2) Uradna dejanja, ki jih v coni opravijo uslužbenci sosednje 
države, se štejejo, kakor da so bila opravljena v kraju sosednje 
države, na ozemlju katere se nahaja ustrezni mejni prehod. 

(3) Prekrški zoper predpise sosednje države, navedene v prvem 
odstavku, ki so bili storjeni v coni, se štejejo, kakor da so bili 
storjeni v kraju, navedenem v drugem odstavku. 
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(4) V ostalih primerih velja pravo ozemeljske države. 

5. člen 

(1) Med pristojnosti iz prvega odstavka 4. člena tega sporazuma 
sodi tudi pravica do prijetja in prisilne vrnitve. Uslužbenci sosednje 
države pa nimajo pravice, da znotraj ozemeljske države njene 
državljane aretirajo, priprejo ali privedejo v sosednjo državo. Imajo 
pa pravico, da te osebe zaradi pisne zabeležbe dejanskega stanja 
tudi prisilno privedejo na svojo izpostavo mejne kontrole ali če 
tega ni, na službeno mesto za opravljanje mejne kontrole 
ozemeljske države. 

(2) V primeru ukrepov iz prvega odstavka je treba nemudoma 
vključiti uslužbenca ozemeljske države. 

(3) Pravica ozemeljske države do azila ostane nedotaknjena. 

6. člen 

(1) V coni je treba opraviti mejno kontrolo izstopne države pred 
mejno kontrolo vstopne države, razen če organ za mejno kontrolo 
izstopne države opusti mejno kontrolo o čemer mora predhodno 
obvestiti organ mejne kontrole vstopne države. 

(2) Po opravljeni mejni kontroli izstopne države smejo uslužbenci 
vstopne države opraviti kontrolo oseb in stvari, ki so jih že 
pregledali uslužbenci izstopne države. Enako velja tudi v primeru, 
če se uslužbenci izstopne države odrečejo mejni kontroli. 

(3) Uslužbenci izstopne države po pričetku vstopne kontrole 
niso več upravičeni do izvajanja mejne kontrole. V kolikor se po 
pričetku vstopne mejne kontrole pojavi sum za kaznivo dejanje 
ali se kasneje ugotovi, da se v coni nahaja oseba, za katero je 
razpisana tiralica, so uslužbenci izstopne države upravičeni po 
predhodnem obvestilu in soglasju uslužbencev vstopne države, 
opraviti ponovno mejno kontrolo. 

(4) Uslužbenci pogodbenic lahko opravljajo mejno kontrolo tudi 
skupaj. 

7. člen 

(1) Uslužbenci pogodbenic lahko sporazumno odstopijo od 
vrstnega reda iz prvega odstavka 6. člena tega sporazuma, če je 
to nujno zaradi hitrejše mejne kontrole. Uslužbenci vstopne države 
lahko ob takšnih primerih pridržijo osebe ali zasežejo stvari le po 
končani mejni kontroli izstopne države. Če želijo izvesti takšne 
ukrepe, morajo te osebe in stvari predati uslužbencem izstopne 
države, če izstopna država še ni končala s kontrolo teh oseb in 
stvari. Če želijo uslužbenci izstopne države sami prijeti osebe ali 
zaseči stvari, imajo prednost. 

(2) Pristojbine, prispevke in denarne kazni, ki so jih uslužbenci 
sosednje države pobrali pri mejni kontroli v ozemeljski državi ali 
denarni zneski, ki so jih za službene namene vzeli s seboj ter 
zasežene ali odvzete stvari se lahko prenesejo v sosednjo državo. 

8. člen 

(1) Za stvari, ki so jih uslužbenci sosednje države pri izstopni 
mejni kontroli vrnili v sosednjo državo, ali pa so bile pred začetkom 
vstopne mejne kontrole ozemeljske države na prošnjo 
zainteresirane osebe vrnjene na območje sosednje države, ne 
veljajo predpisi ozemeljske države o izvozu in tudi ni treba zanje 
opraviti izstopne mejne kontrole te države. 

(2) Osebam, ki so jih uslužbenci vstopne države zavrnili, vrnitev 
v izstopno državo ne sme biti odklonjena. Prav tako se ne sme 
odkloniti ponovne vrnitve in ponovnega sprejetja stvari, katerih 
uvoz so uslužbenci vstopne države zavrnili. 

(3) Pri izvajanju ukrepov iz drugega odstavka se uslužbenci 
pogodbenic po potrebi medsebojno obveščajo. 

(4) Uslužbenci pogodbenic se bodo medsebojno obveščali tudi o 
občasno uvedenih prometnih omejitvah in nastalih prometnih 
ovirah. 

(5) Organi mejne kontrole pogodbenic prek delovnih skupin 
usklajeno in skupaj izvajajo ukrepe za preprečevanje, 
zmanjševanje čakalnih dob ter preprečevanje in odstranitev 
prometnih ovir pri potniškem in tovornem prometu na cestnih in 
železniških mejnih prehodih. 

9. člen 

V skladu z notranjo zakonodajo pogodbenic, lahko za to pristojni 
organi po predhodni uskladitvi časa, trajanja in kraja v utemeljenih 
primerih, za določen čas, dovolijo osebam in stvarem prestop 
skupne državne meje, tudi zunaj redno delujočih mejnih prehodov. 

III. del 
Uslužbenci 

10. člen 

(1) Organi ozemeljske države nudijo v coni uslužbencem sosednje 
države pri opravljanju službenih nalog enako zaščito in nujno 
pomoč kakor lastnim uslužbencem. Ozemeljska država mora za 
zaščito uradnih oseb in uradnih dejanj uporabiti kazenskopravne 
določbe svoje države tudi za kazniva dejanja, ki jih v ozemeljski 
državi storijo zoper uslužbence sosednje države pri opravljanju 
službene ali z njo povezane dejavnosti. 

(2) Uslužbenci sosednje države imajo pravico, tudi z uporabo 
fizične sile, odstraniti osebe, ki s svojimi dejanji motijo red v 
službenih prostorih sosednje države. O takem ukrepu je potrebno 
takoj obvestiti pristojne organe ozemeljske države. 

(3) Službene prostore sosednje države lahko organi ozemeljske 
države preiščejo le s soglasjem pristojnih organov sosednje 
države. 

(4) Zahteva po povrnitvi škode, ki so jo povzročili uslužbenci 
sosednje države v coni, in za katero jamči država, se obravnava 
po pravu sosednje države enako, kakor če bi prišlo do povzročitve 
škode v sosednji državi. Državljani ozemeljske države so ob 
uveljavljanju teh zahtev deležni enake obravnave kakor državljani 
sosednje države. 

11. člen 

(1) Uslužbenci sosednje države morajo imeti dvojezično izkaznico 
za prestop meje, izstavljeno v madžarskem in slovenskem jeziku 
(v nadaljevanju: izkaznica). Izkaznica mora vsebovati podatke 
določene v prilogi tega sporazuma. O uradnih organih, ki bodo 
izstavili izkaznice in o obliki izkaznice, se bosta pogodbenici 
obvestili po diplomatski poti v pisni obliki 30 dni pred začetkom 
veljavnosti tega sporazuma. Izkaznica daje pooblastilo za 
neomejeno število prestopov meje. Način izdaje izkaznice in čas 
njene veljavnosti bosta pogodbenici določili v skladu s svojimi 
veljavnimi predpisi. 
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(2) Imetnik izkaznice je zaradi opravljanja službe, z namenom 
prihoda na službeno mesto oziroma odhoda, upravičen prestopiti 
madžarsko-slovensko državno mejo na vsakem mejnem 
prehodu, ki je odprt za javni promet. Uslužbenec, ki nosi orožje 
lahko prestopi skupno državno mejo le na coni najbližjem mejnem 
prehodu, ki je odprt za javni promet. 

(3) Imetnik izkaznice ima v času opravljanja svoje službe pravico 
do neoviranega zadrževanja v coni, če je cona na železniški 
postaji, na območju železniške postaje, ki je odprta za javnost. 
Uslužbenec, ki nosi orožje je upravičen, da se v času opravljanja 
službe neovirano zadržuje v coni, vanjo prihaja in iz nje odhaja po 
zanj določeni poti. 

(4) Po odpoklicu uslužbenca, mora organ, ki je izkaznico izstavil, 
to nemudoma odvzeti. 

(5) O izdaji izkaznice in njenem odvzemu mora organ za izdajo, 
ki je izkaznico izdal, o tem nemudoma obvestiti organ sosednje 
države iz prvega odstavka. 

(6) Prepovedi vstopa za posamezne uslužbence sosednje države 
ta sporazum ne obravnava. V teh primerih je treba nemudoma 
obvestiti pristojnega vodjo službenega mesta za opravljanje mejne 
kontrole. 

12. člen 

(1) Uslužbenci sosednje države lahko zaradi opravljanja službe 
v ozemeljski državi in potovanja v cono in nazaj nosijo službeno 
uniformo, službeno značko in službeno orožje (kratkocevno) ter 
lahko vzamejo s seboj potrebno službeno opremo, vključno s 
službenimi psi. V ozemeljski državi lahko uporabi orožje samo v 
silobranu. 

(2) Pristojni organ območne države je dolžan nemudoma obvestiti 
službene organe storilca sosednje države o kaznivih dejanjih in 
prekrških, ki jih je storil uslužbenec sosednje države v ozemeljski 
državi. 

13. člen 

Uslužbenci sosednje države, ki opravljajo naloge iz tega 
sporazuma v ozemeljski državi, so oproščeni vseh javnopravnih, 
osebnih in materialnih obveznosti, ki izvirajo iz njihovega izvajanja. 

14. člen 

(1) V kolikor uslužbenec sosednje države v ozemeljski državi 
med opravljanjem službe ali v zvezi z njo izgubi življenje, se 
poškoduje oziroma se poškoduje ali uniči predmet, ki je na njem 
ali pri njem, se za odškodninsko zahtevo uporabi veljavno pravo 
sosednje države. 

(2) Uslužbenec oziroma upravičenec do odškodnine lahko 
uveljavlja svojo odškodninsko zahtevo iz prvega odstavka pred 
sodiščem ene ali druge pogodbenice. 

(3) Pravnomočne odločbe in poravnave, ki jih je glede 
odškodninskega zahtevka iz prvega odstavka izreklo sodišče 
ene od pogodbenic upoštevaje pravne predpise iz drugega 
odstavka oziroma so bile sklenjene pred takšnim sodiščem, se v 
drugi pogodbenici izvršijo po določilih veljavne pogodbe, ki ureja 
pravno pomoč med državama. 

(4) Določbe prvega do tretjega odstavka je treba smiselno uporabiti 
ob uveljavljanju zahtevkov za povrnitev škode, ki jo je povzročil 

uslužbenec sosednje države v ozemeljski državi v službenem 
času, vendar ne med opravljanjem službe. 

IV. del 
Službena mesta za opravljanje mejne kontrole 

15. člen 

(1) Pristojni organi sosednje države plačajo v ozemeljski državi 
nadomestilo za uporabo objektov in prostorov, ki sodijo k službenim 
mestom v ozemeljski državi. O tem se pristojni organi pogodbenic 
posebej dogovorijo drug z drugim oziroma z lastnikom prostorov. 

(2) Železnici morata za organe, ki opravljajo mejno kontrolo med 
vožnjo, zagotoviti brezplačno uporabo potrebnega števila 
oddelkov v vlaku. 

(3) Prostore za organe za mejno kontrolo sosednje države je 
treba označiti z uradnimi napisi, državnim grbom in zastavo. 

(4) Napisi na službenih prostorih uslužbencev sosednje države 
morajo biti v madžarskem in slovenskem jeziku. 

16. člen 

(1) Predmeti, materiali, sredstva in oprema za zagotavljanje službe 
in prometa, ki so dobavljeni za potrebe skupne mejne postaje in 
so namenjeni za uradno uporabo organom za mejno kontrolo ali 
osebnim potrebam uslužbencev sosednje države v času njihove 
službe v ozemeljski državi, so oproščeni plačila carine, davkov, 
pristojbin in drugih finančnih bremen. Za te predmete ne veljajo 
gospodarske prepovedi uvoza in izvoza ter uvozne oziroma 
izvozne omejitve. Za motorna vozila (osebna vozila, motorna 
kolesa), ki jih uslužbenci uporabljajo za opravljanje službe v 
ozemeljski državi, velja notranja zakonodaja pogodbenice. 

(2) Spisi, dokumentacije in nosilci podatkov, ki jih uslužbenci 
sosednje države imajo pri sebi in jih potrebujejo za opravljanje 
službe ter službene pošiljke in potrebno službeno opremo se v 
ozemeljski državi ne pregleduje in ne zaseže. 

(3) Službene pošiljke, ki jih organi za mejno kontrolo sosednje 
države pošiljajo svojim organom v ozemeljsko državo, in obratno, 
lahko prenašajo uslužbenci te države z oprostitvijo plačila 
pristojbin in brez vključevanja pošte ali železnice ozemeljske 
države. Službene pošiljke je treba opremiti s službenim pečatom 
organa pošiljatelja. 

(4) Predmeti iz prvega odstavka se lahko z ozemlja ene 
pogodbenice na ozemlje druge pogodbenice začasno uvozijo z 
obveznostjo izvoza. O tako uvoženih predmetih je treba pripraviti 
seznam v 3 (treh) izvodih, od katerih je treba en izvod predati 
pristojnemu carinskemu organu druge pogodbenice. 

To ni potrebno v primerih začasnega uvoza motorni vozil (osebna 
vozila, kombi in motorna kolesa) do 6 (šest) mesecev, za katere 
se lahko tak uvoz oz. izvoz izvrši na podlagi ustne prijave brez 
posebnih formalnosti. 

17. člen 

(1) Ozemeljska država bo z oprostitvijo plačila carin, davkov in 
pristojbin odobrila postavitev, spremembo vzdrževanje in ukinitev 
telekomunikacijskih naprav in naprav za prenos podatkov, ki jih 
potrebujejo organi mejne kontrole sosednje države pri opravljanju 
svoje dejavnosti v ozemeljski državi, kakor tudi povezavo teh 
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naprav z ustreznimi objekti sosednje države. Ta neposredna zveza 
med uradnimi organi sosednje države se lahko uporablja le v 
službene namene. Ta zveza se šteje za notranje komunikacijske 
zveze sosednje države. 

(2) Sicer veljajo tisti predpisi pogodbenic, ki se nanašajo na 
postavitev, vzdrževanje in obratovanje telekomunikacijskih naprav 
in naprav za prenos podatkov na njihovem ozemlju. 

V. del 
Izvajanje sporazuma 

18. člen 

(1) Za izvajanje tega sporazuma bosta vladi pogodbenic ustanovili 
madžarsko-slovensko mešano komisijo za mejno kontrolo (v 
nadaljevanju: Mešana komisija) iz predstavnikov svojih pristojnih 
organov. 

(2) Mešana komisija bo določila podrobne naloge ter sprejela 
svoj poslovnik, ki bo vseboval podrobna pravila delovanja. 

(3) Mešana komisija bo zasedala na podlagi usklajevanja s 
pristojnimi organi, po potrebi, izmenično na ozemlju Republike 
Madžarske in Republike Slovenije. 

» 
VI. del 

Končne določbe 

19. člen 

(1) Nesoglasja iz razlage ali uporabe tega sporazuma, bosta 

pogodbenici reševali s pogovori v okviru Mešane komisije, če to 
ne bo uspešno, pa po diplomatski poti. 

(2) Uporabo tega sporazuma lahko vsaka pogodbenica iz 
razlogov javnega reda, javne varnosti ali zdravstvenih zadev v 
celoti ali delno, začasno prekine. O uvedbi in preklicu takšnih 
ukrepov je treba drugo pogodbenico nemudoma obvestiti po 
diplomatski poti. 

20. člen 

(1) Ta sporazum je treba potrditi v skladu z notranje pravnimi 
predpi.si pogodbenic. Sporazum začne veljati 30. (trideseti) dan 
po datumu prejema kasnejše diplomatske note o potrditvi. 

(2) Ta spo azum je sklenjen za nedoločen čas. Sporazum lahko 
vsaka od pogodbenic pisno odpove po diplomatski poti. Sporazum 
preneha veljati 6 (šest) mesecev od dne prejema obvestila o 
odpovedi. 

(3) Ta sporazum lahko pogodbenici spremenita na podlagi 
vzajemnega docpvora. 

Sestavljeno v Budimpešti, dne 12. oktobra 2000 v dveh izvirnikih, 
v slovenskem in madžarskem jeziku, pri čemer sta obe besedili 
enako verodostojni. 

Za Republiko Slovenijo Za Republiko Madžarsko 

mag. Vinko Gorenak l.r. dr. Karoly Kontrat l.r. 
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Priloga 

k 1. odstavku 11. člena Sporazuma med Republiko Slovenijo 
In Republiko Madžarsko o mejni kontroli cestnega in 
železniškega prometa 

Vsebina izkaznic za prehajanje državne meje: 

1. ime države pogodbenice, grb, 
2. ime dokumenta, 
3. številka izkaznice za prestop meje, 
4. Pravna podlaga za izstavitev izkaznice: 

Izvajanje službenih nalog iz 11.člena Sporazuma med 
Republiko Madžarsko in Republiko Slovenijo o mejni kontroli 
cestnega in železniškega prometa, podpisanem v Budimpešti, 
dne 12. oktobra 2000., 

5. osebni podatki upravičenca: 
ime in priimek; dekliški priimek in ime', 
datum in kraj rojstva, 

- spol, 
- fotografija, 

podpis; 
6. naloge, ki jih opravlja, 
7. izstavljanje izkaznice: 

organ, ki je izstavil izkaznico, 
kraj in datum izstavitve 

3. člen 

Za izvajanje tega sporazuma, skrbijo Ministrstvo za notranje 
zadeve, Ministrstvo za finance in Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. 

- veljavnost izkaznice do (datum) 
podpis uradne osebe, 
pečat organa, ki je izstavil izkaznico 

8. podaljšanje veljavnosti izkaznice: 
- organ, ki je podaljšal veljavnost 

kraj in datum podaljšanja, 
- veljavnost izkaznice do (datum), 

podpis uradne osebe, 
pečat organa, ki je podaljšal izkaznico; 

9. uradni zaznamki, 
10. navodilo: drugi in tretji odstavek 11. člena tega sporazuma: 

(2) Imetnik izkaznice je zaradi opravljanja službe, z namenom 
prihoda na službeno mesto oziroma odhoda, upravičen prestopiti 
madžarsko-slovensko državno mejo na vsakem mejnem 
prehodu, ki je odprt za javni promet. Uslužbenec, ki nosi orožje 
lahko prestopi skupno državno mejo le na coni najbližjem mejnem 
prehodu, ki je odprt za javni promet. 

(3) Imetnik izkaznice ima v času opravljanja svoje službe pravico 
do neoviranega zadrževanja v coni, če je cona na železniški 
postaji, na območju železniške postaje, ki je odprta za javnost. 
Uslužbenec, ki nosi orožje je upravičen, da se v času opravljanja 
službe neovirano zadržuje v coni, vanjo prihaja in iz nje odhaja po 
zanj določeni poti. 

4. člen 

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

' Ta podatek vsebuje izkaznica za prestop državne meje, ki jo izda madžarska 
pogodbenica 
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OBRAZLOŽITEV 

Republika Slovenija je z Republiko Madžarsko 15. oktobra 1996 
podpisala Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Republike Madžarske o vzpostavitvi neposredne železniške 
povezave, ki velja od 23. avgusta 1997 (Uradni list RS-MP, št. 16/ 
97; v; Uradni list RS, št. 51/97). S tem bo omogočen promet po 
železniški progi med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko, 
ki sodi v t.i. V. Evropski železniški koridor. Železniške proge med 
obema državama do sedaj ni bilo in se zato na novo urejajo vsa 
vprašanja povezana z železniškim prometom čez državno mejo. 

Za izvajanje določb zgoraj omenjenega sporazuma je potrebno 
skleniti tudi Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko 
Madžarsko o mejni kontroli železniškega in cestnega prometa. 
Predvidena pa je tudi izgradnja nove avtocestne povezave med 
državama in glede na to, da sta tako Republika Slovenija kot 
Republika Madžarska na poti vključevanja v Evropsko unijo, je 
interes obeh držav prilagoditi sporazum evropskim smernicam in 
s tem omogočiti hitrejše opravljanje mejne kontrole. 

Ministrstvo za promet in zveze je 15. novembra 1999 vladi 
posredovalo pobudo za sklenitev Sporazuma med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o mejnem 
železniškem prometu. Vlada RS je pobudo obravnavala in sprejela 
na 135. seji dne 18. novembra 1999 pod 27. točko in jo poslala v 
potrditev Odboru za mednarodne odnose Državnega zbora. 

Odbor za mednarodne odnose je pobudo potrdil 12. januarja 2000 
na 116. seji. Ob obravnavi pobude v Odboru za mednarodne 
odnose dne 12. januarja 2000je predstavnik Ministrstva za promet 
in zveze v uvodni obrazložitvi povedal, da madžarska stran 
predlaga sklenitev dveh sporazumov: 

• Sporazum med Vlado Republike Slovenije In Vlado Republike 
Madžarske o mejnem železniškem prometu 
in 

- Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o 
mejni kontroli cestnega in železniškega prometa. 

Na Madžarskem je prehajanje meje v pristojnosti notranjega 
ministrstva, železniški promet pa v pristojnosti prometnega 
ministrstva, pri čemer so pooblastila strogo ločena in se 
posamezno ministrstvo lahko pogaja le o problematiki, ki sodi na 
njegovo področje dela. Zaradi zahteve madžarske strani po 
sklenitvi dveh ločenih sporazumov, ki po vsebini ne presegata 
slovenskega predloga v pobudi predloženega osnutka 
sporazuma, je slovenska stran sprejela madžarski predlog in so 
pogajanja potekala ločeno za vsak sporazum posebej. Madžarska 
stran je oblikovala dve delegaciji, slovenska pa je bila enaka tisti 
predlagani in potrjeni v pobudi. 

Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o 
mejni kontroli cestnega in železniškega prometa sta 12. oktobra 
2000 podpisala za Republiko Slovenijo državni sekretar v 
Ministrstvu za notranje zadeve mag. Vinko Gorenak in za 
Republiko Madžarsko državni sekretar Ministrstva za notranje 
zadeve Republike Madžarske dr. Karoly Kontrat ob uradnem in 
prijateljskem obisku slovenske delegacije v Budimpešti. 

Sporazum ureja sodelovanje mejnih organov obeh držav pri 
olajšavah, poenostavitvah in pospešitvah mejne kontrole na 
cestnih in železniških mejnih prehodih na skupni državni meji. 
Sporazum določa opravljanje mejne kontrole, opredeljuje "cone", 
definira pojme ozemeljske države in sosednje države. Po določilih 
sporazuma lahko uslužbenci pogodbenice na ozemlju druge 
pogodbenice opravljajo mejno kontrolo in sicer v obeh smereh v 
coni delovanja, na skupni mejni postaji, na vlakih, ki vozijo v obeh 
smereh na določenih železniških odsekih. Predvideva ureditev 
službenih mest za opravljanje mejne kontrole, ki jih je potrebno 
ustrezno označiti z uradnimi napisi in državnimi grbi in zastavami. 

Sporazum ustanavlja mešano komisijo za mejno kontrolo, ki bo 
skrbela za pospeševanje sodelovanja in ovrednotenje tega 
sodelovanja ter bo po svoji ustanovitvi sprejela svoj poslovnik. V 
prilogi k sporazumu pa je natančneje določena vsebina in oblika 
službene izkaznice. Prav tako pa so predvideni tudi dodatni 
dogovori in protokoli o konkretnejšem izvajanju tega sporazuma. 

Na slovenski strani bo za izvajanje Sporazuma pristojno 
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Ministrstvo 
za finance in Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, 
saj gre za sporazum o delu organov mejne kontrole. 

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

Sporazum je v skladu s politiko vključevanja Republike Slovenije 
v Evropsko unijo. 

Zaradi uveljavitve sporazuma ne bo potrebno sprejeti novih 
predpisov ali spremeniti veljavnih. 

Za izvajanje sporazuma bodo potrebna dodatna finančna sredstva 
za zaposlitev delavcev mejne policije, carine, inšpekcijskih služb 
z vso pripadajočo opremo in materialno-tehničnimi sredstvi. 
Dodatno pa bo potrebno zagotoviti še sredstva za izdelavo 
službenih izkaznic. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO REPUBLIKE MADŽARSKE 0 

MEJNEM ŽELEZNIŠKEM PROMETU 

(BHUMŽP) 

-EPA 47 -III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 343-06/98-5 
Ljubljana, 08.12.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 2. seji dne 8. decembra 2000 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE 
MADŽARSKE O MEJNEM ŽELEZNIŠKEM PROMETU, 

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. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
- Jakob Presečnik, minister za promet in zveze, 
- dr. Slavko Hanžel, državni sekretar v Ministrstvu za promet 

in zveze, 
- Andrej Grasselli, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

l.člen 2. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Sporazum se v izvirniku v slovenskem in madžarskem jeziku 
Republike Madžarske o mejnem železniškem prometu, podpisan glasi: 
v Lentiju dne 16. novembra 2000. 
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SPORAZUM 

med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske 
o mejnem železniškem prometu 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Madžarske (v 
nadaljevanju: pogodbenici) sta: 

ob upoštevanju ugodnih, dobrih sosedskih odnosov med 
državama, 

- v prizadevanju za razvoj železniškega prometa med državama 
in 
ob upoštevanju določb Konvencije o mednarodnih železniških 
prevozih (COTIF) ter predpisov Mednarodne železniške 
zveze (UIC), s posebnim poudarkom na Pravilniku o 
medsebojni uporabi potniških in prtljažnih vagonov v 
mednarodnem prometu in Pravilniku o medsebojni uporabi 
tovornih vagonov v mednarodnem prometu (RIC in RIV) 

sklenili: 

1. člen 
Uvodne določbe 

(1) Pogodbenici se zavezujeta, da bosta storili vse potrebno za 
nemoteno izvajanje železniškega prometa čez državno mejo. 

Za železniški mejni prehod je na voljo mejna železniška proga: 
Hodoš - Oriszentpeter. 

(2) Na mejni železniški progi iz prvega odstavka sta naslednji 
mejni postaji: 

Hodoš na ozemlju Republike Slovenije in 
Oriszentpeter na ozemlju Republike Madžarske. 

(3) Skupna mejna postaja je železniška postaja Hodoš na ozemlju 
Republike Slovenije. 

(4) Železnici pogodbenic bosta skupno določili postajo za 
izmenjavo železniškega prometa. 

(5) Pogodbenici skleneta, da ne bosta omejevali značilnosti 
železniškega prometa pri prehajanju čez mejo. 

(6) Pravila kontrole mejnega železniškega prometa ureja posebni 
meddržavni sporazum. 

(7) Postopki izmenjave železniškega prometa se opravljajo na 
skupni mejni postaji. 

2. člen 
Uporabljeni izrazi 

V tem sporazumu pomeni: 

1. "domača država" 
državo tiste pogodbenice, na ozemlju katere je mejna 
železniška postaja; 

2. "sosednja država" 
državo druge pogodbenice; 

3. "železnice" 
železnice držav pogodbenic; 

4. "domača železnica" 
železnico domače države; 

5. "sosednja železnica" 
železnico druge pogodbenice; 

6. "izmenjava prometa" 
prometno, komercialno in tehnično dejavnost, ki jo železnice 
potrebujejo za izvajanje mejnega prometa; 

7. "pristojni organ" 
tiste organe pogodbenic, ki opravljajo naloge iz tega 
sporazuma; 

8. "postaja za izmenjavo prometa" 
železniško postajo, kjer se opravlja izmenjava prometa; 

9. "skupna mejna postaja" 
železniško postajo, na kateri železnici opravljata izmenjavo 
prometa in pristojni organi pogodbenic skupno opravljajo mejno 
kontrolo; 

10. "mejna železniška proga" 
železniško progo med mejno postajo domače železnice in 
mejno postajo sosednje železnice; 

11. "mejni železniški progovni odsek" 
odsek proge med državno mejo in mejno postajo; 

12. "železniško osebje" 
zaposlene delavce železnic, ki delajo v mejnem železniškem 
prometu; 

13. "uslužbenci" 
pooblaščene osebe pristojnih organov; 

14. "tarifno sečišče" 
točko na mejni železniški progi, do katere imata sosednji 
železnici pravico do prihodkov iz skupnega prometa potnikov 
in stvari. 

3. člen 
Uradni jezik 

(1) Uslužbenci pristojnih organov oziroma železniško osebje, ki 
opravljajo delo na skupni mejni postaji, pisno in ustno 
komunicirajo med seboj v uradnem jeziku držav pogodbenic. 

(2) Železnice o železniškem prometu ustno in pisno komunicirajo 
v skladu z dogovorom med železnicami. 

(3) Službenim navodilom in tiskovinam, ki si jih železnice 
izmenjujejo med seboj, ni treba dodati prevodov. 
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(4) Zapisniki, ki jih sestavijo in podpišejo uslužbenci pristojnih 
organov, morajo biti v dveh izvirnikih v slovenskem in 
madžarskem jeziku. 

4. člen 
Odprava prometnih ovir 

(1) V skladu z mednarodnimi sporazumi se morajo železnice 
obveščati o vseh ovirah, ki bi negativno vplivale na železniško 
povezavo med državama pogodbenic ali na železniški promet 
sosednje države. 

(2) Ovire oziroma posledice izrednih dogodkov na mejni postaji 
ali na mejni železniški progi mora odpraviti železnica tiste 
pogodbenice, na ozemlju katere so nastale. Sosednja 
železnica na zaprosilo zainteresirane železnice pomaga 
predvsem v obliki nujne opreme, vozil in materiala ter delovne 
sile. Pomoč je plačljiva, o višini plačila se dogovorita železnici 
med seboj. 

5. člen 
Uradni prostori 

(1) Za pristojne organe in železnice sosednje države se na skupni 
mejni postaji zagotovijo službeni prostori in območja, potrebna 
za primerno opravljanje službe. Prostore je treba opremiti z 
ustreznimi napisi v uradnih jezikih pogodbenic tako, da je na 
prvem mestu napis v uradnem jeziku sosednje države. 

(2) Pristojni organi oziroma železnice sosednje države imajo 
pravico opremiti te prostore tudi s svojim državnim grbom in 
zastavo. 

(3) O uporabi prostorov, naprav in opreme ter višini nadomestila, 
o stroških razsvetljave, ogrevanja, električne energije in 
vzdrževanja ter stroških odprave napak se železnice 
pogodbenic dogovorijo s pogodbo. 

6. člen 
Uslužbenci pristojnih organov in železniško osebje 

(1) Za opravljanje nalog iz tega sporazuma lahko pristojni organi 
oziroma železnice sosednjih držav določijo uslužbence, ki 
delajo na skupni mejni postaji. 

(2) Sosednje železnice lahko na svoje stroške ustanovijo 
predstavništvo na skupni mejni postaji ali mejni postaji oziroma 
drugi postaji sosednje države za opravljanje železniških nalog 
iz tega sporazuma. O podrobnostih v zvezi z ustanovitvijo in 
dejavnostjo predstavništva se železnice dogovorijo posebej. 

7. člen 
Pravni položaj uslužbencev pristojnih organov 

oziroma železniškega osebja na ozemlju sosednje 
države 

(1) Uslužbenci pristojnih organov oziroma železniško osebje, ki 
na podlagi tega sporazuma opravljajo službo na ozemlju 
sosednje države, morajo spoštovati njene predpise, hkrati 
pa uživajo zaščito, ki jo ti zagotavljajo. 

(2) Za delovno razmerje uslužbencev pristojnih organov in 
železniškega osebja se na ozemlju sosednje države 
uporabljajo pravni in drugi predpisi lastne države. Uslužbenci, 
ki storijo disciplinski prekršek zoper službeno dolžnost na 
ozemlju druge države, so odgovorni izključno svojemu 
nadrejenemu organu. 

(3) Domača železnica ali pristojni organ države, na ozemlju katere 
je zaznano dejanje iz drugega odstavka tega člena, mora o 
tem obvestiti železnico ali pristojni organ sosednje države. 

(4) Pristojni organi in železnice morajo odpoklicati svoje 
uslužbence/osebje, ki opravljajo službo na ozemlju sosednje 
države, če tako pisno zahtevajo pristojni organi druge 
pogodbenice. 

8. člen 
Medsebojna pomoč in varstvo 

(1) Pristojni organi oziroma železnice pogodbenic medsebojno 
zagotavljajo nemoteno opravljanje službe in si po potrebi 
zagotavljajo medsebojno pomoč in varstvo. 

(2) Uslužbenci pristojnih organov in železniško osebje, ki se na 
podlagi tega sporazuma zaradi opravljanja svoje službe 
zadržujejo na ozemlju države druge pogodbenice, kakor tudi 
družinski člani, ki živijo z njimi v skupnem gospodinjstvu, so 
upravičeni do zdravniške oskrbe domače države na podlagi 
veljavnega sporazuma med pogodbenicama. 

9. člen 
Brezplačno potovanje 

Uslužbenci pristojnih organov in železniško osebje pri opravljanju 
svojih uradnih nalog kakor tudi za daljši čas imenovani predstavniki 
in njihovi družinski člani brezplačno potujejo na progi iz prvega 
odstavka 1. člena tega sporazuma oziroma na progah med drugimi 
postajami, ki jih določa mednarodni sporazum. 

10. člen 
Nošenje službene obleke 

Na podlagi tega sporazuma je železniško osebje, ki opravlja službo 
na ozemlju sosednje države, med svojo službo upravičeno do 
nošenja uniforme in službene značke. 

11. člen 
Postavljanje in vzdrževanje železniških objektov in 

naprav ter nadzor nad njimi 

(1) Postavljanje in nadzor ter vzdrževanje in obnovo železniških 
objektov in naprav na mejnih postajah in mejni železniški progi 
izvaja železnica domače države na lastne stroške. 

(2) Vzdrževanje in obnovo železniških objektov in naprav, ki jih 
seka državna meja, kakor tudi nadzor nad temi napravami 
urejajo železnice v soglasju s pristojnimi organi pogodbenic s 
posebnim sporazumom. 

12. člen 
Splošni predpisi za izmenjavo prometa 

(1) Železnice skupno urejajo izmenjavo prometa na skupni mejni 
železniški postaji. 

(2) Opravljanje mednarodnega prometa vlakov na mejni železniški 
progi do železniške postaje za izmenjavo prometa opravlja 
sosednja železnica z lastnim vlakovnim osebjem in lokomotivo. 
Železnice se lahko dogovorijo tudi drugače. 

(3) Železnice se lahko dogovorijo, da vozijo vlaki z vozili in 
osebjem sosednje železnice tudi čez mejno postajo. 
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(4) Na skupni mejni postaji je treba izvajati predpise domače 
železnice. Železnice pa se lahko dogovorijo, da se za izvajanje 
del, ki se ne nanašajo na prometno varnost službe, uporabljajo 
predpisi sosednje železnice. 

(5) Železnice bodo način plačila za dela in storitve, ki si jih 
medsebojno zagotavljajo, opredelile s sporazumom. 

13. člen 
Vozni redi 

Pri sestavi voznih redov vlakov, ki vozijo čez državno mejo, je 
treba na skupni mejni postaji ali mejni postaji zagotoviti tolikšno 
zadrževanje, ki bo omogočalo varno in hitro opravljanje službenih 
del. 

14. člen 
Predaja in sprejem železniških vagonov in tovora 

Tovorni in potniški vagoni, nakladalni pripomočki, palete ter 
železniške pošiljke in pripadajoči prevozni dokumenti se predajajo 
in sprejemajo na podlagi mednarodnih sporazumov in predpisov, 
obvezujočih za pogodbenici oziroma njune železnice, in 
medsebojnih dogovorov železnic. 

15. člen 
Poštne pošiljke 

Poštne pošiljke se čez državno mejo predajajo na podlagi Ustave, 
konvencije in dogovorov Svetovne poštne zveze ter na podlagi 
sporazumov, sklenjenih med pristojnimi poštnimi organi 
pogodbenic. 

16. člen 
Železniške službene pošiljke 

Železniške službene pošiljke (telegrami, službene tiskovine, vozni 
redi, tarife in drugo) se pošiljajo v skladu z mednarodnimi 
pogodbami in sporazumom med železnicami. 

17. člen 
Signalno-varnostne in telekomunikacijske naprave 

(1) Postavitev in vzdrževanje signalno-varnostnih in 
telekomunikacijskih naprav, potrebnih za opravljanje 
železniškega prometa čez državno mejo, ter drugih naprav 
za telekomunikacijske povezave med železnicami zagotavljata 
pogodbenici na svojem ozemlju s svojo železnico. Pristojni 
organi se lahko dogovorijo tudi drugače. 

(2) Vzdrževanje in popravilo stacioniranih signalov, nameščenih 
na ozemlju sosednje države in pripadajočih signalno- 
varnostnih naprav ter telekomunikacijskih naprav sta dolžnost 
tiste železnice, h katere postaji spadajo naprave, naštete v 
tej točki. Železnice pogodbenic se lahko dogovorijo tudi 
drugače. 

(3) Nabava, inštalacija in vzdrževanje železniške podatkovne 
postaje za pripravo, obdelavo, prenos in zapisovanje podatkov 
kakor tudi za to potrebne druge naprave, so naloge tiste 
železnice, ki uporablja to podatkovno postajo. Oprema 
podatkovne postaje z ustrezno tehniko, telefonom in radijskim 
aparatom ter njihovo vzdrževanje je naloga železnice lastnice. 

(4) S pristankom pristojnih organov se železnice lahko dogovorijo: 

a) za vzpostavitev železniških telekomunikacijskih zvez s 
skupne mejne postaje na omrežje sosednje železnice, 

b) za železniško telekomunikacijsko povezavo med vodilnimi 
organi železnic. 

(5) Železniška radijska območja, vzpostavljena na skupni mejni 
postaji ali mejni postaji, delujejo po predpisih države, na katere 
ozemlju obratuje naprava, in na podlagi tistega soglasja 
pristojnih organov obeh držav, ki ureja postavitev in delovanje 
radijskih območij na območju državne meje. 

(6) Uslužbenci pristojnih organov lahko brezplačno uporabljajo 
telekomunikacijske naprave sosednje železnice za službene 
namene. Uporaba teh naprav v zasebne namene ni dovoljena. 
Zvez iz tega člena ni dovoljeno povezati z javnim 
telekomunikacijskim omrežjem. 

18. člen 
Prehajanje državne meje 

(1) Uslužbenci pristojnih organov lahko zaradi izvajanja službenih 
nalog iz tega sporazuma prestopijo državno mejo. 

(2) Železniško osebje za izvajanje del iz tega sporazuma lahko 
prestopa slovensko-madžarsko državno mejo z izkaznico 
za prestop meje, določeno v 11. členu Sporazuma med 
Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o mejni kontroli 
cestnega in železniškega prometa, ki je bil podpisan 12. 
oktobra 2000 v Budimpešti. 

19. člen 
Carinski nadzor in carinjenje 

Carinski nadzor in carinjenje železniških vozil, blaga, prtljage in 
oseb, ki se prevažajo po železnici, opravljajo carinski organi 
pogodbenic v skladu z notranjepravnimi predpisi svojih držav. 

20. člen 
Oprostitve 

(1) Oprostitve plačila carin, davščin, pristojbin in drugih finančnih 
bremen veljajo za predmete, ki jih uslužbenci pristojnih organov 
in osebje železnic uporabljajo na svojih službenih mestih v 
službene namene ali pri opravljanju službe na ozemlju 
sosednje države: 

a) službena prometna sredstva, specialna vozila, oprema, 
nujno orodje in material za potrebe železniških mehaničnih 
delavnic ali za odpravo železniških prometnih ovir kakor 
tudi dokumentirano dokazani rezervni deli za potrebe 
izvajanja in varnosti prometa in drugi nujni predmeti za 
opravljanje službe, če se uporabljajo namensko; 

b) pohištvo in oprema službenih prostorov; 

c) uradne listine in potrošni materiali, ki so potrebni za 
opravljanje službe, službena oprema uslužbencev in 
predmeti za osebno uporabo skupaj z živili, ki jih 
uslužbenci za lastne potrebe med opravljanjem svoje 
službe prinesejo s seboj na ozemlje sosednje države; 

d) predmeti, potrebni za gospodinjstvo, ki jih za prvo 
namestitev pripeljejo s seboj uslužbenci in železniško 
osebje, ki na ozemlju države druge pogodbenice na skupni 
mejni postaji opravljajo stalno službo, in njihovi družinski 
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člani, oziroma predmeti za osebno uporabo, ki jih pripeljejo 
pozneje, z izjemo osebnih vozil. Blago, ki je bilo v postopku 
carinjenja oproščeno carine, se lahko v treh letih odtuji 
samo, če se plačajo vse dajatve, ki jih je bilo oproščeno 
ob uvozu, ki jih določajo predpisi pogodbenice, ki je 
zagotovila oprostitev. 

e) osebna vozila se uvažajo na podlagi vzajemnosti po 
notranji zakonodaji. 

(2) O predmetih iz točk a), b) in d) prvega odstavka je treba 
sestaviti seznam v treh izvodih, od katerih se en izvod izroči 
carinskemu organu druge pogodbenice. 

Predmeti, našteti v točkah a), b) in d) prvega odstavka, se z 
ozemlja ene države lahko začasno uvozijo na ozemlje 
sosednje države z obveznostjo vrnitve. 

(3) Na podlagi tega sporazuma lahko uslužbenci in železniško 
osebje, ki opravljajo službo na ozemlju sosednje države, brez 
posebnega dovoljenja in brez plačila carine, davščin in drugih 
pristojbin prenesejo na ozemlje lastne države plačilna 
sredstva, ki izvirajo iz prodaje vozovnic, tovomine, carine ali 
drugih davščin in pristojbin; predmete in blago, ki so ga zasegli 
v času opravljanja službe, ter fitosanitarne in veterinarske 
vzorce. Ustrezne dokumente o tem je treba pri izstopu, če je 
to potrebno, predložiti pristojnemu organu. 

21. člen 
Odgovornost 

(1) Če potnik pri izmenjavi prometa na mejni železniški progi, 
skupni postaji ali mejni postaji zaradi izrednih dogodkov v 
okviru dejavnosti železnice umre ali se poškoduje oziroma 
če se predmet, ki ga nosi s seboj ali na sebi, poškoduje ali 
uniči, je upravičencu do odškodnine odgovorna železnica 
države, na ozemlju katere je prišlo do dogodka, ki je povzročil 
škodo, na podlagi predpisov te države glede na kraj dogodka. 

(2) Če na kraju oziroma pri dogodku iz prvega odstavka umre ali 
se poškoduje tretja oseba (ne potnik in ne železniška oseba) 
ali se poškoduje ali uniči predmet, ki ne spada v okvir 
veljavnosti pogodbe o prevozu, je upravičencu do odškodnine 
v skladu s pravnim sistemom domače države odgovorna 
železnica države, na ozemlju katere je prišlo do dogodka, ki 
je povzročil škodo. 

(3) Če uslužbenec sosednje železnice pri nesreči na železnici v 
okviru svoje dejavnosti, povezane z izmenjavo prometa 
pogodbenic, na mejni železniški progi, skupni postaji ali mejni 
postaji oziroma na poti v službo ali domov umre ali se 
poškoduje ali se poškoduje ali uniči predmet, ki ga nosi na 
sebi ali s seboj, se pravni položaj z vidika odškodnine presoja 
tako, kakor če bi škoda nastala v sosednji državi. 

(4) Odgovornost, ki izvira iz transportnih pogodb, in izgubo ali 
poškodovanje vozil ali rezervnih delov, nakladalnih 
pripomočkov in palet urejajo določbe dvostranskih in 
večstranskih mednarodnih sporazumov, ki so obvezujoči za 
pogodbenici oziroma železnice. 

(5) Železnice se morajo zaradi svoje odgovornosti iz prvega in 
četrtega odstavka glede uveljavljanja medsebojnih zahtev 
ravnati po naslednjem: 

a) škodo, ki so jo povzročili uslužbenci železnice, nosi tista 
železnica, katere uslužbenci so; 

b) škodo, ki nastane zaradi neustreznega stanja objektov, 
naprav in vlečnih vozil, ki služijo v železniškem prometu 
ali ga zagotavljajo, nosi tista železnica, ki je dolžna 
vzdrževati in obnavljati te objekte, naprave in vlečna vozila; 

c) za škodo, nastalo zaradi neustreznega tehničnega stanja 
drugih železniških vozil, je odgovorna tista železnica, ki je 
zadnja tehnično prevzela ta vozila; 

d) če sta škodo povzročili obe železnici ali osebje obeh 
železnic, nosita železnici škodo v razmerju povzročitve 
škode, če ni mogoče zanesljivo ugotoviti, katera železnica 
ali osebje katere železnice jo je povzročilo, ali če ni mogoče 
razjasniti razmerja povzročitve, nosita škodo železnici v 
enakem razmerju; 

e) železnici sami nosita škodo, ki nastane zaradi 
neodpravljenih vzrokov. 

(6) Preiskavo in ugotavljanje vzrokov za škodo, nesrečo ali 
požar, pri kateri se pojavi odgovornost tudi druge železnice, 
opravijo predstavniki obeh železnic skupaj po pravu tiste 
države, na katere ozemlju je prišlo do dogodka, nesreče ali 
požara, ki je povzročil škodo. O podrobnih pravilih preiskave 
se dogovorita železnici pogodbenic. 

(7) Urejanje vprašanj o tem, ali si bosta železnici druga do druge 
postavljali zahtevek, na kakšen način ga bosta uveljavljali in 
na kakšen način si bosta zagotavljali odškodnino, šodi v 
pristojnost železnic. 

22. člen 
Obračun storitev 

Plačila in obračuni za opravljene prevoze in železniške storitve 
kakor tudi plačila za povzročeno materialno škodo se izvajajo na 
podlagi sporazumov med železnicami pogodbenic. 

23. člen 
Fitosanitarni, veterinarski in epidemiološki nadzor 

Fitosanitarni, veterinarski in epidemiološki nadzor železniških 
pošiljk, ki se prevažajo čez državno mejo, opravljajo za to pristojni 
organi pogodbenic v skladu s svojo zakonodajo in mednarodnimi 
predpisi. 

24. člen 
Mešana komisija 

(1) Za izvajanje in uporabo tega sporazuma pogodbenici 
ustanovita Mešano komisijo za železniški promet čez državno 
mejo (v nadaljevanju: mešana komisija), ki jo sestavljajo 
predstavniki pristojnih organov oziroma železnic pogodbenic. 
Vodji mešane komisije imenujeta ministra držav pogodbenic, 
pristojna za promet, in se o tem pisno obvestita. 

(2) Mešana komisija se sestaja po potrebi, a najmanj enkrat letno 
izmenično na ozemlju držav pogodbenic. 

(3) Delo mešane komisije določa poslovnik, sprejet na prvi seji. 
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25. člen 
Začetek veljavnosti in odpoved 

(3) Ta sporazum se lahko spremeni ob pisnem soglasju 
pogodbenic z izmenjavo diplomatskih not. 

(1) Ta sporazum je treba odobriti v skladu s pravnimi predpisi 
držav pogodbenic in začne veljati 30. dan po prejemu kasnejše 
diplomatske note o odobritvi. 

(2) Ta sporazum skleneta pogodbenici za nedoločen čas. 
Sporazum lahko vsaka od pogodbenic odpove. Sporazum 
preneha veljati po preteku šestih mesecev od dne prejema 
pisnega obvestila o odpovedi, ki ga ena pogodbenica po 
diplomatski poti pošlje drugi pogodbenici. 

Sestavljeno v Lentiju dne 16. novembra 2000 v dveh izvirnikih v 
slovenskem in madžarskem jeziku, pri čemer sta obe besedili 
enako verodostojni. 

Za Vlado 
Republike Slovenije 

mag. Anton Bergauer l.r. 

Za Vlado 
Republike Madžarske 

Laszlo Nogradi l.r. 

3. člen 4"člen 

Za izvajanje tega sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze. Ia zak°n 2ačne ve|iat: naslednii dan po°biavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV: 

Vlada RS je sprejela sklep, s katerim je pobudo za sklenitev 
Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Madžarske o mejnem železniškem prometu skladno z določbami 
Zakona o zunanjih zadevah Uradni list RS/I, št. 1-13/91, 
posredovala Odboru državnega zbora. Sporazum med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o mejnem 
železniškem prometu je vseboval določbe o odvijanju mejnega 
železniškega prometa in tudi o mejni kontroli v železniškem 
prometu. 

Odbor za mednarodne odnose je pobudo potrdil, 12. januarja 
2000 na 116. seji. Ob obravnavi pobude v odboru, je predstavnik 
Ministrstva za promet in zveze v uvodni obrazložitvi povedal, da 
madžarska stran zahteva sklenitev dveh sporazumov, ki bi 
pokrivala vsebino sporazuma iz pobude in sicer: 

• Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Madžarske o mejnem železniškem prometu 
in 
•Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o 
mejni kontroli cestnega in železniškega prometa. 

Na Madžarskem je namreč prehajanje meje in s tem mejna 
kontrola v pristojnosti notranjega ministrstva, železniški promet 
pa v pristojnosti prometnega ministrstva, pri čemer so pooblastila 
strogo ločena in posamezno ministrstvo se lahko pogaja le o 
tematiki, ki sodi na njegovo področje dela. Tudi posamezni 
meddržavni sporazumi, ki jih sklepa madžarska država, morajo 
biti oblikovani tako, da se nanašajo na določena upravna področja, 
ki jih pokrivajo posamezna ministrstva, ki kasneje tudi skrbijo za 
uresničevanje določb sporazuma. 

Pogajalska skupina je na zahtevo madžarske strani pristala. 
Vsebina, ki je bila zajeta v sporazumu, ki ga je slovenska stran 

predložila madžarski strani, je sedaj zajeta dveh sporazumih, 
katerih sklenitev je predlagala slednja. 

Sporazum o mejnem železniškem prometu vsebuje uvodne 
določbe, ki opredeljujejo namen sklenitve sporazuma, in območje, 
na katerem se odvija železniški promet čez državno mejo med 
Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko, pojme uporabljene 
v sporazumu, določbe o opravljanju železniškega prometa čez 
državno mejo, določbe o obveznostih in pravicah železniškega 
osebja in uslužbencev državnih organov, ki sodelujejo pri 
opravljanju železniškega prometa čez državno mejo, določbe o 
železniški infrastrukturi, ki je potrebna za odvijanje prometa čez 
državno mejo, določbe o varnosti in o splošnih pravilih odvijanja 
železniškega prometa, pravila carinjenja stvari, potrebnih za delo 
železniškega osebja, določbe o odškodninski odgovornosti, 
določbe o meddržavni (mešani) komisiji, ki skrbi za izvajanje 
sporazuma in kot zadnje določbe o veljavnosti sporazuma. 

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

Sporazum je v skladu s politiko vključevanja Republike Slovenije 
v Evropsko unijo. 

Zaradi uveljavitve sporazuma ne bo potrebno sprejeti novih 
predpisov ali spremeniti veljavnih. 

Za izvajanje sporazuma ne bo potrebno zagotoviti dodatnih 
proračunskih sredstev. Za delo mešane komisije se bodo sredstva 
zagotovila iz rednih proračunskih sredstev Ministrstva za promet 
in zveze. 
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Predlog 

DEKLARACIJE OB 25-LETNICI 

ORGANIZACIJE ZA VARNOST IN 

SODELOVANJE V EVROPI 

- EPA 43 - III 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Jelko KACIN 
Roberto BATTELLI 

Ljubljana, 1.12.2000 

Podpisana poslanca Državnega zbora Republike Slovenije 
pošiljata na podlagi 174. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije (Uradni list RS št. 40/93, 80/94, 28/96 in 
26/97) ter v zvezi s 166. in 169. členom Poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije v obravnavo in sprejem 

PREDLOG 

DEKLARACIJE OB 25-LETNICI ORGANIZACIJE ZA 
VARNOST IN SODELOVANJE V EVROPI 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije bosta pri obravnavi predloga 
deklaracije v državnem zboru in pri delu njegovih delovnih 
teles sodelovala predlagatelja. 

Jelko Kacin, l.r. 
Roberto Battelli, l.r. 
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I. CILJI IN NAČELA DEKLARACIJE: 

Načela, namen ter cilji in pomen deklaracije so razvidni iz samega besedila in njene 
obrazložitve. 

II. BESEDILO DEKLARACIJE: 

DEKLARACIJA OB 25-LETNICI ORGANIZACIJE ZA VARNOST IN 
SODELOVANJE V EVROPI 

Zavedajoč se vloge in pomena poslanstva Organizacije za varnost in sodelovanje v 
Evropi kot ene izmed najpomembnejših regionalnih organizacij, 

Poudarjajoč njen nezamenljiv pomen pri graditvi in ohranjanju miru in stabilnosti v 
Evropi in preprečevanju lokalnih konfliktov, 

Zavedajoč se vloge OVSE pri izgradnji demokracije na temeljih pravne države, 

Poudarjajoč njeno zavzemanje za zaščito človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter 
varstvo narodnih manjšin, 

Upoštevajoč gospodarsko dimenzijo in prizadevanja OVSE za trajnostni razvoj, 
solidarnost in socialno pravičnost, 

Priznavajoč zavezanost osnovnim načelom OVSE, ki temeljijo na Helsinški sklepni 
listini in na Pariški listini za novo Evropo, 

I 

Državni zbor Republike Slovenije v letu, ko organizacija preznuje 25-letnico svojega 
delovanja, poudarja dosledno privrženost in zavezanost naše države temeljnim 
vrednotam in ciljem OVSE in izraža odločenost še bolj aktivno sodelovati pri 
njihovem uresničevanju. 

Državni zbor zato izraža vsestransko podporo kandidaturi Republike Slovenije za 
predsedovanje Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi v letu 2005 in poziva 
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Vlado Republike Slovenije k čim boljšim pripravam in usklajenem delovanju med 
različnimi dejavniki v Sloveniji pri tem projektu. 

Državni zbor posebej izpostavlja tudi pomen parlamentarne komponente OVSE, ki je 
udejanjena v Parlamentarni skupščini OVSE in izraža zadovoljstvo nad delom 
dosedanjih stalnih delegacij državnega zbora v tej instituciji ter izraža prepričanje in 
namero, da se bo takšno tvorno sodelovanje nadaljevalo tudi v tem mandatu 
državnega zbora v luči kandidature za predsedovanje organizaciji. 

III. OBRAZLOŽITEV: 

V letu, ko Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi praznuje svojo 25 letnico, 
je Republika Slovenija uradno predložila svojo kandidaturo za predsedovanje tej 
pomembni regionalni organizaciji v letu 2005. Deklaracija ima namen poudariti 
pomen teh dejstev ter namero Republike Slovenije, da še bolj aktivno sodeluje v tej 
organizaciji v duhu načel in vrednot na katerih temelji OVSE. 
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Priglasitev predlagateljstva 

PREDLOGA ZAKONA O GLAVNEM 

MESTU REPUDLIKE SLOVENIJE 

- EPA 536 - II 

Miran POTRČ 
Anton ANDERLIČ, 
poslanca 
Državnega zbora 
Republike Slovenije 

Ljubljana, 4.12.2000 

Zadeva: Priglasitev predlagateljstva predloga zakona 

Podpisana poslanca obveščata, da priglašata predlagateljstvo 
Predloga zakona o glavnem mestu Republike Slovenije, 

Anton ANDERLIČ, l.r. 

EPA 536 - II, ki ga je v preteklem mandatnem obdobju vložil v 
zakonodajno proceduro dr. Ciril Ribičič. 

Obrazložitev; 
Ker dr. Ciril Ribičič ni več poslanec, prevzemata 
predlagateljstvo omenjenega predloga zakona, da bi predlagani 
zakon ostal v proceduri odločanja državnega zbora. Soglašata 
pa s tem, da bo potrebno v njem urediti še nekatera odprta 
vprašanja in se o njih dogovoriti v sodelovanju z Mestno občino 
Ljubljana. 

Miran POTRČ, l.r. 
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Sopredlagateljstvo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 

POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM 

ZAVAROVANJU 

- EPA 1227 - II 

DRŽAVNI ZBOR sopredlagatelj pridružuje poslancu g. Cirilu Pucku, ki je dne 
REPUBLIKE SLOVENIJE 5.12.2000 Državnemu zboru predložil predlog Zakona o 

spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in 
Tone Anderlič invalidskem zavarovanju - EPA 1227 - II. 
poslanec Državnega zbora 

Ljubljana, 5.12.2000 

Podpisani poslanec obvešča, da se na podlagi 174. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije kot jone Anderlič, l.r. 
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Sopredlagateljstvo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 

POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM 

ZAVAROVANJU 

- EPA 1227 - II 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Janez Podobnik 
poslanec Državnega zbora 

Ljubljana, 5.12.2000 

Podpisani poslanec obvešča, da se na podlagi 174. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije kot 

sopredlagatelj pridružuje poslancu g. Cirilu Pucku, ki je dne 
5.12.2000 Državnemu zboru predložil predlog Zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju - EPA 1227 - II. 

Janez Podobnik, l.r. 
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Sopredlagateljstvo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 

POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM 

ZAVAROVANJU 

■EPA 1227 -II 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ivan Kebrič 
poslanec Državnega zbora 

Ljubljana, 5.12.2000 

Podpisani poslanec obvešča, da se na podlagi 174. člena lvan Kebrič, l.r. 

poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije kot 
sopredlagatelj pridružuje poslancu g. Cirilu Pucku, ki je dne 
5.12.2000 Državnemu zboru predložil predlog Zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju - EPA 1227 - II. 

\ 
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Sopredlagateljstvo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 

POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM 

ZAVAROVANJU 

■ EPA 1227 - II 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Miran Potrč 
poslanec Državnega zbora 

Ljubljana, 5.12.2000 

Podpisani poslanec obvešča, da se na podlagi 174. člena 

poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije kot 
sopredlagatelj pridružuje poslancu g. Cirilu Pucku, ki je dne 
5.12.2000 Državnemu zboru predložil predlog Zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju - EPA 1227 - II. 

Miran Potrč, l.r. 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek: . 

Naslov:  

Telefon:  

Podjetje: 

Poštna številka: 

Davčna številka:. 

NAROČAM  

Datum:   

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 50100-845-50204- Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. 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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