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- EPA 1407 Vlada Republike Slovenije pošilja v skladu s predlogom Odbora
Državnega zbora Republike Slovenije za mednarodne odnose
z dne 22. maja 1996

S tem nadomešča predlog zakona, ki ga je poslala z dopisom
št. 900-03/96-46/3-8 dne 11. marca 1996.

- PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO BOSNO IN
HERCEGOVINO O REDNEM ZRAČNEM PROMETU.

Mirko Bandelj, I. r.
GENERALNI SEKRETAR

v želji, da poglobita sodelovanje v zračnem prometu, in z
namenom, da zagotovita potrebne podlage za opravljanje rednega
zračnega prometa, sta

1. člen
Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko
Bosno in Hercegovino o rednem zračnem prometu, podpisan v
) Sarajevu 19. januarja 1996.

Vlada Republike Slovenije in
Vlada Republike Bosne in Hercegovine
določili vsaka svojega pooblaščenca, ki sta se dogovorila o:

* 2. člen

1. člen •»
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v
slovenskem jeziku glasi:

DEFINICIJE
1. Posamezni izrazi v tem sporazumu in njegovi prilogi imajo ta
pomen:

SPORAZUM
MED
REPUBLIKO SLOVENIJO
IN
REPUBLIKO BOSNO IN HERCEGOVINO
O REDNEM ZRAČNEM PROMETU

a) "konvencija" pomeni Konvencijo o mednarodnem civilnem
letalstvu, ki je bila odprta za podpis v Chicagu 7. decembra 1944
ter vključuje vsako prilogo, sprejeto na podlagi 90. člena omenjene
konvencije, in vsako spremembo prilog ali konvencije v skladu z
njenim 90. in 94. členom, če te priloge in spremembe veljajo za
obe pogodbenici;
b) "pristojna organa" pomeni za Republiko Slovenijo Ministrstvo
za promet in zveze, Upravo Republike Slovenije za zračno
plovbo, in za Republiko Bosno in Hercegovino Ministrstvo za
promet in zveze, Upravo za civilno letalstvo, ali v obeh primerih
katero koli drugo osebo ali telo, pooblaščeno za opravljanje nalog,
ki jih zdaj opravljata omenjena organa;

Glede na to da sta Republika Slovenija In
Republika Bosna in Hercegovina
(v nadaljnjem besedilu imenovani pogodbenici)
Pogodbenici Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu, ki je
bila odprta za podpis v Chicagu 7. decembra 1944,
3
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c) "določeni prevoznik" pomeni prevoznika v zračnem prometu,
ki ga je v skladu s 3. členom tega sporazuma določila posamezna
pogodbenica za opravljanje dogovorjenega prometa;
d) "tarifa" pomeni cene za prevoz potnikov, prtljage in blaga ter
pogoje, na podlagi katerih se te cene uporabljajo, vključno s
provizijo in drugimi dodatnimi plačili za agencijo ali za prodajo
prevoznih listin, izvzeta pa so nadomestila in pogoji za prevoz
pošte.
2. Priloga je sestavni del tega sporazuma. Vsako sklicevanje na
sporazum zajema tudi prilogo, razen če je izrecno drugače
določeno.
2. člen
PROMETNE PRAVICE
1. Vsaka pogodbenica daje drugi pogodbenici v tem sporazumu
določene pravice, da opravlja zračni promet na progah, ki so
določene v prilogi. Ta promet in te proge se v nadaljnjem besedilu
imenujujejo "dogovorjeni promet" in "določene proge".
2. V skladu z določili tega sporazuma ima določeni prevoznik
(prevozniki) v zračnem prometu vsake pogodbenice pri
opravljanju mednarodnega zračnega prometa:

pogoje, ki so po njenem mnenju potrebni za uveljavitev pravic
2. člena tega sporazuma, če nima dokazov, da so dru<Jskla'
pogodbenica ali njeni državljani večinski lastnik in imajo dejansPloč(
nadzor nad določenim prevoznikom, ki ga je pogodbenica določil
za opravljanje dogovorjenega prometa.
IPR(
5. Ko določeni prevoznik dobi dovoljenje za opravljanje promet
iz drugega odstavka tega člena, sme kadar koli začeti opravlja. |_e
dogovorjeni promet pod pogojem, da so tarife, določene v skladfeioč
s 13. členom tega sporazuma, veljavne.
alog
i tol
4. člen
iogo
>star
PREKLIC IN ZAČASNA RAZVELJAVITEV
DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE PROMETA
I- O
foril
1. Vsaka pogodbenica ima pravico preklicati ali začasn
razveljaviti dovoljenje za opravljanje prometa na podlagi pravih z
določenih v 2. členu tega sporazuma, ki ga je izdala določenem °9(
prevozniku druge pogodbenice ali mu določiti take pogoje, ki se L6 p
za izvrševanje teh pravic zdijo potrebni, če:
a) prevoznik ne more dokazati, da ima druga pogodbenica
njeni državljani večinski delež lastništva in dejanski nadzor na<Jpo
njim;

a) pravico do preleta ozemlja druge pogodbenice brez pristanka;

b) prevoznik ne spoštuje zakonov in predpisov pogodbenice,
daje te pravice, ali če jih huje krši;

b) pravico do pristanka na ozemlju druge pogodbenice v
nekomercialne namene;

c) prevoznik ne opravlja dogovorjenega prometa pod pogoji,
so določeni v tem sporazumu.

c) pravico na ozemlju druge pogodbenice v krajih, določenih v
prilogi tega sporazuma, vkrcati in izkrcati potnike, prtljago, blago
in pošto, ki so namenjeni v ali prihajajo iz krajev na ozemlju druge
pogodbenice;

2. Ta pravica bo uporabljena le po posvetovanju z drugffia
pogodbenico, razen če so takojšen preklic ali začasni
razveljavitev ali uveljavitev pogojev po prvem odstavku tega člen^o
nujni za preprečitev nadaljnjega kršenja zakonov in predpisov.sl(l
4.
5. člen
Pr
do
URESNIČEVANJE PRAVIC
dr
1. Določeni prevozniki v zračnem prometu imajo primerne in enake00
možnosti za opravljanje dogovorjenega prometa med ozemljema°f
pogodbenic.

d) pravico vkrcati in izkrcati na ozemlju tretjih držav v krajih,
določenih v prilogi tega sporazuma, potnike, prtljago, blago in
pošto, ki so namenjeni v ali prihajajo iz krajev na ozemlju
pogodbenice, določenih v prilogi tega sporazuma.
3. Določeni prevoznik (prevozniki) ene pogodbenice nima pravice,
da na ozemlju druge pogodbenice za plačilo ali najemnino vkrca
potnike, prtljago, blago ali pošto, namenjeno v kakšen drug kraj
na njem ozemlju.
3. člen
DOLOČITEV PREVOZNIKOV IN DOVOLJENJE ZA
OPRAVLJANJE PROMETA
1. Vsaka pogodbenica ima pravico določiti enega ali več
prevoznikov za opravljanje dogovorjenega prometa. Takšna
določitev se opravi z izmenjavo pisnega obvestila med pristojnima
organoma pogodbenic.
2. Po prejemu pisnega obvestila o določitvi prevoznika mora
pristojni organ v skladu z določilom tretjega in četrtega odstavka
tega člena brez odlašanja izdati določenemu prevozniku
(prevoznikom) druge pogodbenice potrebno dovoljenje za
opravljanje prometa.
3. Pristojni organ ene pogodbenice lahko od določenega
prevoznika, ki ga je določila druga pogodbenica, zahteva, naj
dokaže, da izpolnjuje pogoje, določene v zakonih in predpisih, ki
jih omenjeni organ običajno uporablja glede opravljanja
mednarodnega zračnega prometa v skladu z določili konvencije.
4. Vsaka pogodbenica ima pravico odkloniti izdajo dovoljenja za
opravljanje prometa iz drugega odstavka tega člena ali določiti
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2. Določeni prevoznik (prevozniki) vsake pogodbenice mora^
upoštevati interese prevoznika (prevoznikov), ki ga je določila
druga pogodbenica, da neupravičeno ne ogroža dogovorjenega •)
prometa, ki ga opravlja.
ir
0
3. Glavni namen dogovorjenega prometa je na podlagi načela d
vzajemnosti zagotoviti zmogljivost, ki bo v skladu s
povpraševanjem po prevozu med ozemljem pogodbenice, ki je 2
določila prevoznika (prevoznike) v zračnem prometu, in kraji, do c
katerih letijo letala na določenih progah.
^
c
4. Pravica vsakega določenega prevoznika do opravljanja '
prevoza v mednarodnem zračnem prometu med ozemljem druge '
pogodbenice in ozemljem tretjih držav mora biti v skladu s !
splošnimi načeli normalnega razvoja, ki jih priznavata obe
pogodbenici, pri čemer je treba zmogljivost prilagoditi:
a) povpraševanju po prevozu z ozemlja in na ozemlje pogodbenice, ki je določila prevoznika;
b) povpraševanju po prevozu na območjih, čez katera poteka
promet, ob upoštevanju lokalnega in regionalnega prometa;
c) zahtevam glede gospodarnosti dogovorjenega prometa.
5. Nobena pogodbenica ne bo enostransko omejila poslovanja

1

ivicP'očenega prevoznika (prevoznikov) druge pogodbenice, razen
Irujjskladu z določili tega sporazuma ali za enotnimi pogoji, ki bi bili
anspločeni s konvencijo,
ločil
6. člen
me(»PROSTITEV

2. Vsaka pogodbenica si pridržuje pravico, da za preletanje nad
svojim ozemljem ne prizna veljavnosti tistim spričevalom o
sposobnosti in dovoljenjem, ki jih je njenim državljanom izdala ali
potrdila druga pogodbenica ali katera koli druga država.
9. člen

CARIN, DAVŠČIN IN TAKS

VARNOST ZRAČNE PLOVBE

'^Letala,
ki jih uporablja v mednarodnem zračnem prometu
"a<Wčeni prevoznik ene pogodbenice, njihova običajna oprema,
sloge
goriva in maziv ter druge zaloge, vključno s hrano, pijačo
1
tobakom, ki so na njih, so po prihodu na ozemlje druge
'ogodbenice oproščeni vseh davščin in taks pod pogojem, da
stanejo na letalu, dokler niso ponovno izvoženi.

1. V skladu s pravicami in obveznostmi po mednarodnem pravu
pogodbenici ponovno potrjujeta, da je medsebojna obveznost
varovanja civilnega zračnega prometa pred nezakonimiti dejanji
sestavni del tega sporazuma. Brez omejevanja svojih pravic in
obveznosti po mednarodnem pravu bosta pogodbenici še posebej
ravnali v skladu z določili Konvencije o kaznivih dejanjih in nekih
drugih dejanjih, storjenih na letalih, sprejete v Tokiu 14. septembra
1963, Konvencije o zatiranju nezakonite ugrabitve zrakoplovov,
podpisane v Haagu 16. decembra 1970, Konvencije o zatiranju
nezakonitih dejanj zoper varnost civilnega letalstva, podpisane v
Montrealu 23. septembra 1971, in njenega dopolnilnega Protokola
o zatiranju nezakonitih nasilnih dejanj na letališčih za mednarodno
civilno zrakoplovstvo, podpisanega v Montrealu 24. februarja
1988.

[■ Omenjenih davščin in taks, razen stroškov za opravljene
•toritve, so oproščeni tudi:
sni
jvii) zaloga živil, pijač in tobaka, natovorjena na ozemlju ene
3rV°9°dbenice v količinah, ki jih določajo njeni pristojni organi, da bi
se|s porabila na letalih, ki jih uporablja v mednarodnem prometu
•oločeni prevoznik druge pogodbenice,
) rezervni deli in običajna oprema letala, pripeljena na ozemlje
ne pogodbenice, za vzdrževanje in popravilo letal, ki se
'Porabljajo v mednarodnem prometu;

2. Pogodbenici si bosta na zahtevo medsebojno pomagali, da bi
preprečili nezakonite ugrabitve civilnih letal in druga nezakonita
dejanja proti varnosti takih letal, njihovih potnikov in posadk, letališč
in navigacijskih naprav ter vsako drugo ogrožanje varnosti civilne
zračne plovbe.

,:) gorivo in mazivo za letala, ki jih uporablja v mednarodnem
'■ lačnem prometu določeni prevoznik druge pogodbenice, tudi
akrat, kadar bodo te zaloge porabljene na delu poti nad ozemljem
pogodbenice, na katerem so bile vkrcane.

3. Pogodbenici bosta v medsebojnih odnostih ravnali v skladu z
določili Mednarodne organizacije civilnega letalstva o varnosti
civilne zračne plovbe, ki so opredeljena v prilogah konvencije, v
tisti smeri, v kateri ta določila veljajo za obe pogodbenici.
Pogodbenici bosta zahtevali od letalskih družb, ki so vpisane v
njunem registru ali ki opravljajo pretežni del svojih dejavnosti ali
imajo sedež na njunem ozemlju, ter od letaliških podjetij na svojem
ozemlju, da delujejo v skladu s takimi varnostnimi predpisi.

S- Običajna letalska oprema ter material in zaloge, ki so na letalih
določenega prevoznika ene pogodbenice, smejo biti raztovorjeni
igflia ozemlju druge pogodbenice le z dovoljenjem njenih carinskih
nOrganov. V takem primeru so lahko pod njihovim nadzorom vse
in^o takrat, dokler niso ponovno izvoženi ali drugače porabljeni v
v. Skladu s carinskimi predpisi.
4

Oprostitve, predvidene v tem členu, se bodo uporabljale tudi v
Primeru, kadar določeni prevoznik ene pogodbenice sklene
dogovor z drugim prevoznikom o posojilu ali prevozu na ozemlje
druge pogodbenice predmetov, določenih v prvem in drugem
ke°dstavku tega člena, če ima ta drugi prevoznik pravico do istih
na°Prostitev na ozemlju druge pogodbenice.

4. Pogodbenici se strinjata, da morajo navedene letalske družbe
spoštovati letalske varnostne predpise, navedene v 3. odstavku
tega člena, ki jih zahteva druga pogodbenica za vstop, odhod
oziroma dokler so letala na ozemlju te druge pogodbenice. Vsaka
pogodbenica zagotavlja, da se bodo na njenem ozemlju učinkovito
izvajali primerni ukrepi za zavarovanje letal in za pregled potnikov,
posadke, ročne prtljage, prtljage, blaga in zalog na letalu pred in
med vkrcavanjem in natovarjanjem. Pogodbenici bosta z
naklonjenostjo obravnavali vsako zahtevo druge pogodbenice
za uvedbo razumnih dodatnih varnostnih ukrepov zaradi določene
grožnje.
U
5. Ob nezakoniti ugrabitvi ali grožnji z ugrabitvijo oziroma drugih
nezakonitih dejanjih proti varnosti letal, potnikov in posadke, letališč
ali navigacijskih naprav bosta pogodbenici pomagali druga drugi,
s tem da bosta poskrbeli za komunikacije in druge ustrezne
ukrepe, da bi se čim hitreje in varno končal tak incident ali grožnja.

7. člen
'UPORABA ZAKONOV IN PREDPISOV
1- Zakoni in predpisi ene pogodbenice, s katerimi so urejeni prihod
'n odhod letal v mednarodnem prometu ali prelet nad njenim
ozemljem, veljajo tudi za določenega prevoznika (prevoznike)
druge pogodbenice.
2. Zakoni in predpisi ene pododbenice, ki urejajo prihod, bivanje in
odhod potnikov, posadke, prtljage, blaga ali pošte, kot tudi predpisi,
ki se nanašajo na vstop in odhod, izseljevanje in priseljevanje, na
carinski nadzor in na zdravstvene in sanitarne ukrepe, veljajo
tudi za potnike, posadko, prtljago, blago ali pošto v letalih
določenega prevoznika (prevoznikov) druge pogodbenice, dokler
so na ozemlju prve pogodbenice.

10. člen
TAKSE UPORABNIKOV

3- Nobena pogodbenica nima pravice svojemu prevozniku v
Primerjavi z določenim prevoznikom (prevozniki) druge
Pogodbenice dajati kakršne koli prednosti pri uporabi zakonov in
predpisov iz tega člena.

1. Vsaka pogodbenica lahko uvede ali dovoli, da se uvedejo
upravičene in primerne takse za določenega prevoznika
(prevoznike) druge pogodbenice. Te takse temeljijo na zdravih
ekonomskih načelih.

8. člen

2. Za uporabo letališč ter letalskih navigacijskih služb in naprav,
ki jih da na razpolago ena pogodbenica, ne bo določeni prevoznik
(prevozniki) druge pogodbenice plačal več, kot je treba plačati za
domača letala, ki se uporabljajo v rednem mednarodnem zračnem
prometu.

priznavanje potrdil in dovoljenj
1- Spričevala o plovnosti, spričevala o sposobnosti in dovoljenja,
ki jih izda ali potrdi ena pogodbenica, bo, dokler so veljavna,
Priznavala tudi druga pogodbenica.
5
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ne dlje kot dvanajst mesecev od dneva, ko pristojni organ eni
pogodbenice sporoči, da je zavrnil potrditev.

11. člen
KOMERCIALNE DEJAVNOSTI

7. Pristojna organa obeh pogodbenic si bosta prizadevala, da l»
zagotovila, da bodo določeni prevozniki spoštovali dogovorjen«
tarife, ki bodo deponirane pri njiju, in da noben letalski prevozni*
ne bo na noben način neposredno ali posredno protizakonito
zmanjševal nobenega deleža teh tarif.

1. Določeni prevoznik (prevozniki) ene pogodbenice ima lahko
ustrezna predstavništva na ozemlju druge pogodbenice. Ta
predstavništva imajo lahko komercialno, operativno in tehnično
osebje. Osebje je lahko iz prve pogodbenice ali lokalno zaposleno.
2. Pri komercialnih dejavnostih bo spoštovano načelo vzajemnosti.
Pristojne oblasti obeh pogodbenic bodo storile vse, da bodo
predstavništva določenega prevoznika (prevoznikov) druge
strani lahko nemoteno opravljala svoje dejavnosti.

14. člen
PREDLOŽITEV REDOV LETENJA
1. Določeni prevoznik (prevozniki) ene pogodbenice predloži svoj«
rede letenja v potrditev pristojnemu organu druge pogodbenic«
najmanj trideset dni, preden se začne dogovorjeni promet. Enako
velja za vsako poznejšo spremembo.

3. Še posebej vsaka pogodbenica zagotavlja določenemu
prevozniku (prevoznikom) druge pogodbenice, da na njenem
ozemlju prodaja svoje letalske zmogljivosti neposredno ali, če
želi, po agentih. Vsak prevoznik ima pravico prodajati take
prevozne zmogljivosti in vsak jih lahko prosto kupuje v lokalni
valuti ali v konvertibilni valuti drugih držav v skladu z veljavnimi
deviznimi predpisi.

2. Določeni prevoznik ene pogodbenice mora zahtevati oi
pristojnega organa druge pogodbenice dovoljenje za opravljanje
dodatnih letov, ki jih želi opraviti na dogovorjenih progah zunaj
potrjenih redov letenja. Tako zahtevo mora praviloma predloži
vsaj dva delovna dneva pred začetkom takih letov.

12. člen
KONVERZIJA IN TRANSFER PRIHODKOV

15. člen

Vsaka pogodbenica daje določenemu prevozniku druge
pogodbenice pravico, da v skladu z veljavnimi deviznimi predpisi
po uradnem menjalnem tečaju transferira presežek prihodka, ki
ga je dosegel na območju prve pogodbenice s prevozom potnikov,
prtljage, blaga in pošte. Če so plačila med pogodbenicama urejena
s posebnim sporazumom, velja tak sporazum.
13. člen

STATISTIČNI PODATKI
Pristojna organa obeh pogodbenic si bosta medsebojno n«
zahtevo izmenjavala statistične podatke in druga podobn«
obvestila, ki se nanašajo na dogovorjeni promet.
16. člen

v
POSVETOVANJA

TARIFE

Vsaka pogodbenica lahko kadar koli zahteva posvetovanje °
uresničevanju, razlagi, uporabi ali dopolnitvi tega sporazuma. TaW
posvetovanja med pristojnima organoma se začnejo v šestdeseto"
dneh po prejemu' pisne zahteve, razen če se pogodbenici n<
dogovorita drugače.

1. Tarife, ki jih vsak določen prevoznik zaračunava za prevoz na
ozemlje ali z ozemlja druge pogodbenice, so določene v primernih
zneskih; pri tem naj se upoštevajo vsi pomembni dejavniki,
vključno s poslovnimi stroški, primernim dobičkom, značilnostmi
vsake proge kot tudi tarife, ki jih zaračunavajo drugi prevozniki v
zračnem prometu.

17. člen
REŠEVANJE SPOROV

2. O tarifah iz 1. točke tega člena se, če je mogoče, dogovorita
določena prevoznika obeh pogodbenic po posvetovanju z drugimi
prevozniki, ki opravljajo zračni promet na isti progi ali na delu te
proge. Določena prevoznika bosta, kadar koli bo to mogoče,
sklenila tak dogovor po postopku za določanje tarif, uveljavljenem
v mednarodnem telesu, ki oblikuje predloge na tem področju.

1. Vse spore, ki bi nastali v zvezi s tem sporazumom in P
pogodbenici ne moreta rešiti s pogajanji ali po diplomatski po"'
bosta na zahtevo vsake pogodbenice predložili v odločite
arbitražnem sodišču.
2. Vsaka pogodbenica določi v ta namen enega razsodnika,ta
dva pa določita predsednika, ki mora biti državljan tretje držav ^
Če v dveh mesecih od dneva, ko je ena pogodbenica določi
svojega razsodnika, tega ne stori tudi druga pogodbenica, ali
se v enem mesecu, potem ko je imenovan tudi drugi razsodni;
oba razsodnika ne dogovorita o predsedniku, lahko katera K ^
pogodbenica zahteva od predsednika sveta Mednarodn
organizacije civilnega letalstva, da opravi potrebna imenovanj
Če je predsednik sveta ICAO državljan ene od pogodbenic, opra
imenovanje podpredsednik sveta, ki je državljan tretje države.

3. Tako določene tarife je treba predložiti v odobritev pristojnim
organom obeh pogodbenic najmanj šestdeset dni pred dnem, ki
je predlagan za njihovo uveljavitev. V izjemnih primerih se lahko
omenjena organa dogovorita za krajši rok. Če pristojni organ
nobene od pogodbenic ne sporoči drugi pogodbenici v tridesetih
dneh od predložitve, da se s tarifami ne strinja, se šteje, da so
tarife potrjene.
4. Če se določena prevoznika ne moreta dogovoriti o tarifi ali če
tarife ne potrdi pristojni organ ene pogodbenice, si pristojna organa
obeh pogodbenic prizadevata določiti tarifo sporazumno. Taka
pogajanja se začnejo v tridesetih dneh, ko se jasno ugotovi, da
se določena prevoznika ne moreta dogovoriti, ali ko pristojni organ ene pogodbenice obvesti pristojni organ druge pogodbenice,
da se s tarifo ne strinja.

3. Arbitražno sodišče določi svoj poslovnik. Vsaka pogodbenic®
plača stroške svojega razsodnika, preostale stroške arbitražneg
sodišča pa krijeta pogodbenici enako.
4. Pogodbenici bosta spoštovali vsako odločitev, ki bo spr0je,a
na podlagi tega člena.

5. Če sporazum ni dosežen, se spor rešuje v skladu z določili 17.
člena.

18. člen
SPREMEMBE

6. Že sprejete tarife veljajo vse do takrat, dokler se v skladu z
določili tega in 17. člena sporazuma ne določijo nove tarife, vendar
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1. Če katera od pogodbenic meni, da je treba spremeniti kakf1
6

določbo tega sporazuma, se taka sprememba, o kateri sta se
P°9odbenici
dogovorili, začasno uporablja od dneva podpisa, veljati
Pa začne, ko se pogodbenici medsebojno obvestita, da so
^Polnjene vse ustavne formalnosti.

3. Če druga pogodbenica ne potrdi prejema sporočila o odpovedi,
se šteje, da ga je prejela štirinajst dni po dnevu, ko ga je prejela
Mednarodna organizacija civilnega letalstva.
20. člen

O spremembah priloge k temu sporazumu se lahko dogovorita
ne
Posredno pristojna organa pogodbenic.

REGISTRACIJA PRI MEDNARODNI ORGANIZACIJI
CIVILNEGA LETALSTVA

3-y Ob sklenitvi splošne večstranske konvencije, ki bi zadevala
ačni promet in ki bi zavezovala obe pogodbenici, bo ta sporazum
s
Premenjen tako, da bo ustrezal določbam take konvencije.

Ta sporazum in vse njegove spremembe se registrirajo pri
Mednarodni organizaciji civilnega letalstva.

19. člen

21. člen
UVELJAVITEV

odpoved

Ta sporazum začne veljati, ko pogodbenici druga drugo obvestita,
da so izpolnjeni njuni notranjepravni pogoji glede sklepanja in
uveljavitve mednarodnih pogodb.

1
Vsaka pogodbenica lahko kadar koli pisno sporoči, da
odpoveduje ta sporazum. Hkrati mora to obvestilo poslati
Mednarodni organizaciji civilnega letalstva.

Da bi to potrdila, sta pooblaščenca pogodbenic podpisala ta
sporazum.

j;- Sporazum preneha veljati na koncu veljavnosti reda letenja za
"sto sezono, v kateri preteče dvanajst mesecev od dneva prejema
sporočila o odpovedi, razen če ni pred potekom tega roka
sporočilo sporazumno umaknjeno.

Sastavljano v Sarajevu, dne 19. januarja 1996 v dveh izvirnikih v
angleškem jeziku.
.

priloga
PREGLED PROG

lp

REGLED PROG

Pr

°9e, na katerih lahko opravlja letalski promet prevoznik (prevozniki), ki ga je določila Republika Slovenija:

Ni vzletanja

Kraji vmesnega
pristajanja

a m
!?tališ
ednarodna
ča

Kraji v
Bosni in Hercegovini

Naslednji
kraji

vsa mednarodna
letališča

"•PREGLED PROG
Pr

°9e, na katerih lahko opravlja letalski promet prevoznik (prevozniki), ki ga je določila Rebublika Bosna in Hercegovina:

N vzletanja
^
SalSnar0dna

Kraji
vmesnega pristajanja

Kraji
v Sloveniji

Naslednji
kraji

vsa mednarodna
letališča

rtgN® vmesnega pristajanja in naslednje kraje na določenih progah lahko določeni prevozniki, če to želijo, izpustijo na posameznem ali
3
določen prevoznik lahko konča kateri koli let v okviru dogovorjenega prometa na ozemju druge pogodbenice.
do
Pod nPo9°iem,
'°^6n
opravlja
medindrugimi
krajidruge
vmesnega
pristanka in naslednjimi kraji, ki niso navedeni v tej prilogi,
daprevoznik
ne opravljalahko
prometa
medpromet
temi kraji
ozemljem
pogodbenice.
7
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3. člen

4. člen

Za Izvajajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo.

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

OBRAZLOŽITEV:
Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Bosno in
Hercegovino o rednem zračnem prometu sta podpisala g. Zoran
Thaler, minister za zunanje zadeve Republike Slovenije in g.
Ibrahim Koluder, minister za promet in zveze Republike Bosne in
Hercegovine. Sporazum je bil podpisan v dveh izvirnikih v
angleškem jeziku.

reševanju sporov, itd.
Sporazum začne veljati, ko pogodbenici z izmenjavo diplomatskih
not druga drugo obvestita, da so bili izpolnjeni njuni notranjepravfi
pogoji glede sklepanja in uveljavitve mednarodnih pogodb.
V skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list Republike Slovenije, št. 1/91 ■ I). Sporazum med
Republiko Slovenijo in Republiko Bosno in Hercegovino o redne
zračnem prometu ratificira Državni zbor Republike Slovenije.

Sporazum je bil podpisan v petek, 19. januarja 1996, v Sarajevu.
Sporazum ureja redni zračni promet med državama in vsebuje
določila o prometnih pravicah, njihovi pridobitvi, izvrševanju in
preklicu, oziroma o začasni ustavitvi izvrševanja pravic, določitvi
prevoznikov, izdaji dovoljenj, določanju zmogljivosti, uporabi
zakonov in predpisov posamezne države, varnosti zračne plovbe,
priznavanju spričeval in dovoljenj, oprostitvi carin in drugih dajatev,
predstavništvih prevoznikov in transferju dohodka, določitvi tarif,

poročevalec, št. 39

Zaradi izvajanja sporazuma ni treba sprejeti novih ali spremenit j
veljavnih predpisov.
V zvezi s sklenitvijo in izvajanjem sporazuma ne bodo nastale
Republiko Slovenijo nobene finančne obveznosti.
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

SPORAZUMA

OBMOČNEGA

0

SREDNJEFREKVENČNIH

POMORSKIH

IN

LETALSKIH

RADIONAVIGACIJSKIH

STORITVAH

(SF)

MOBILNIH

(OBMOČJE

1)

(MOSSPLR)

" EPA 1565 Vlada Republike Slovenije je na 205. seji dne 4. julija 1996
določila besedilo:

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

" PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI OBMOČNEGA
SPORAZUMA O SREDNJEFREKVENČNIH (SF)
pomorskih in letalskih radionavigacijskih
mobilnih storitvah (območje i),
1(1
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.

- Zoran THALER, ki opravlja tekoče posle ministra za zunanje
zadeve po 115. členu Ustave Republike Slovenije,
- Igor UMEK, minister za promet in zveze,
- Stanko PERPAR, državni sekretar v Ministrstvu za promet
in zveze,
*»
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika

OBMOČNI SPORAZUM
o srednjefrekvenčnih (SF) pomorskih in letalskih
radionavigacijskih mobilnih storitvah
(Območje 1)
(Ženeva 1985)

1. člen
se
Pom'Cra
Območni sporazum o srednjefrekvenčnih (SF)
(Q^orskih in letalskih radionavigacijskih mobilnih storitvah
n e
ar / s°oj 1), sklenjen v Ženevi 15. marca 1985 v angleškem,
kem, francoskem, ruskem in španskem jeziku.

2. člen
Por

azum se v angleškem izvirniku in slovenskem prevodu glasi:*

UVOD
Delegati naslednjih članic Mednarodne telekomunikacijske zveze:

ft***1 radionavi
Občnemu sporazumu o srednjefrekvenčnih (SF) pomorskih
v Sekt"""
gacijskih mobilnih storitvah (Območje 1) so na vpogled
r u 2a
Ren,,i.?
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve
kolike' Slovenije.

Demokratične ljudske republike Alžirije, Ljudske republike Angole,
Avstrije, Države Bahrajn, Belgije, Ljudske republike Benin, Ljudske
9
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republike Bolgarije, Republike Ciper, Republike Čad,
Češkoslovaške socialistične republike, Danske, Arabske
republike Egipt, Finske, Francije, Gane, Grčije, Republike Gvineje,
Republike Irak, Irske, Italije, Države Izrael, Socialistične
federath/ne republike Jugoslavije, Republike Kamerun, Države
Katar, Republike Kenije, Države Kuvajt, Socialistične ljudske
libijske arabske džamahirije, Demokratične republike
Madagaskar, Ljudske republike Madžarske, Republike Malte,
Kraljevine Maroko, Monaka, Zvezne republike Nemčije, Nemške
demokratične republike, Kraljevine Nizozemske, Norveške,
Sultanata Oman, Ljudske republike Poljske, Portugalske,
Socialistične republike Romunije, Kraljevine Saudove Arabije,
Republike Slonokoščene obale, Zveze sovjetskih socialističnih
republik, Španije, Švedske, Švicarske konfederacije, Tunizije,
Turčije, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske,

2. ČLEN
Frekvenčni pasovi
2.1 Določbe tega sporazuma veljajo v Območju 1 za nasledn|6
storitve v pasovih, ki so za te storitve razporejeni v skladu z 8
členom Pravilnika o radiokomunikacijah:
a) 415 - 435 kHz, ki je na primarni podlagi razporejen za letalske
radionavigacijske storitve in na podlagi dovoljenja za pomorsM
mobilne storitve;
b) 435 - 495 kHz in 505 - 526,5 kHz, ki sta na primarni podla?
razporejena za pomorske mobilne storitve;
c) 505 - 526,5 kHz, ki je razporejen za letalske radionavigacijsM
storitve na podlagi dovoljenja;

so v Ženevi na zasedanju območne upravne konference za
radijske zveze, sklicanem v skladu z določbami 7. člena
Mednarodne konvencije o telekomunikacijah, Nairobi 1982, sprejeli
spodaj navedene določbe, ki se nanašajo na pomorske in letalske
radionavigacijske (radijski svetilniki) mobilne storitve v Območju
1 in jih morajo odobriti pristojni organi njihovih držav.

d) 1606,5 - 1625 kHz, 1635 - 1800 kHz in 2045 - 2160 kHz, ki S"
na primarni podlagi razporejeni za pomorske mobilne storitve.
Te določbe veljajo tudi za:

1. ČLEN

e) fiksne in kopenske mobilne storitve, za katere so pasovi 1606,®
- 1625 kHz, 1635 - 1800 kHz in 2045 - 2160 kHz razporejeni n*
podlagi dovoljenj (predvsem za države, ki so navedene v št. 483
Pravilnika o radiokomunikacijah);

Opredelitev pojmov
V tem sporazumu uporabljeni pojmi pomenijo:

f) radiogoniometrske storitve (št. 484), če je uspešno opravlja
postopek iz 14. člena Pravilnika o radiokomunikacijah.

1.1 Zveza: Mednarodna telekomunikacijska zveza;
12 generalni sekretar: generalni sekretar Zveze;

3. ČLEN

1.3 IFRB: Mednarodni odbor za registracijo frekvenc (imenovan
tudi Odbor);

Izvajanje sporazuma

1.4 CCIR: Mednarodni posvetovalni odbor za radijske zveze;

3.1 Pogodbenice morajo za svoje postaje za letalsk«
radionavigacijske storitve, ki delujejo v Območju 1 v frekvenčni"
pasovih iz tega sporazuma, sprejeti karakteristike, ki jih dolo#
načrt v Dodatku 2.

1.5 ICAO: Mednarodna organizacija civilnega letalstva;
1.6 Konvencija: Mednarodna konvencija o telekomunikacijah,
Nairobi 1982;

3.2 Pogodbenice morajo za svoje postaje za pomorske mobiln8
storitve, ki delujejo v Območju 1 v frekvenčnih pasovih iz teg8
sporazuma, sprejeti karakteristike, ki jih določa načrt v Dodatku

1.7 Pravilnik o radiokomunikacijah: Pravilnik o radiokomunikacijah, Ženeva 1979, predelan na konferenci VVARC MOB-83 in
dodan Konvenciji;

3.3 Pogodbenice lahko začnejo uporabljati dodeljene frekvenc*
ki so v skladu z načrti, lahko spreminjajo z načrti predviden8
tehnične karakteristike postaj ali začnejo uporabljati nove postal8
le pod pogoji, ki jih določata 4. in 5. člen tega sporazuma.

1.8 Območje 1: zemljepisno območje, ki je opredeljeno v št. 393
Pravilnika o radiokomunikacijah;
1.9 sporazum: celoten sporazum skupaj z dodatki;

3.4 Pri dodeljevanju frekvenc postajam, ki opravljajo primarne I"
dovoljene storitve v pasovih 1606,5 - 1625 kHz, 1635 - 1800 kH2
in 2045 - 2160 kHz, morajo pogodbenice upoštevati frekvenc0,
dodeljene postajam za pomorske mobilne storitve, ki so v sklad"
s tem sporazumom ali za katere je bil začet postopek
spremembo iz 4. člena.

1.10 načrti: načrti, ki so Dodatek 1 in Dodatek 2 k temu sporazumu;
1.11 pogodbenica: katerakoli članica Zveze, ki je odobrila ta
sporazum ali pristopila k njemu;
1.12 uprava: katerikoli državni organ ali služba, ki je odgovorna
za izpolnevanje obveznosti, sprejetih po Mednarodni konvenciji o
telekomunikacijah in Pravilniku o radiokomunikacijah;

3.5 Pogodbenice si bodo prizadevale delovati usklajeno zarad'
zmanjšanja morebitnega škodljivega motenja, do katerega bi la^0
prišlo zaradi uporabe tega sporazuma.

1.13 parno dodeljevanje (kot je uporabljeno v načrtih za
pomorsko mobilno storitev): metoda dodelitve dveh frekvenc,
ene dodeljene obalni postaji za oddajanje pri komuniciranju z
ladjami, druge pa isti obalni postaji za sprejem, ki jo uporabljajo
ladje za oddajanje pri komuniciranju s to obalno postajo;

3.6 Da bi se izognili medsebojnemu motenju med postajami i2
načrta, morajo uprave sprejeti vse potrebne in izvedljive ukrep*
s katerimi bodo zagotovile, da se bodo frekvence, ki se uporablja);
za radiotelefonijo v pasovih 1635 - 1800 kHz In 2045 - 2141'
kHz, uporabljale le znotraj območja pokrivanja, ki ga predvidi
načrt.

1.14 dodelitev v skladu s tem sporazumom: vsaka dodeljena
frekvenca, navedena v kateremkoli načrtu, ali vsaka dodelitev
frekvence, za katero je bil uspešno opravljen postopek iz 4. člena.
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odstavkom 4.4. IFRB nemudoma pošlje ugotovitve opravljenega
pregleda upravi, ki predlaga spremembo ali dopolnitev zadevnega
načrta. IFRB doda imena teh uprav prejetim podatkom in objavi
celotno informacijo v posebnem delu svoje tedenske okrožnice.
Hkrati Odbor o dodeljenih frekvencah obvesti uprave, o katerih
meni, da bi lahko bile prizadete v skladu z odstavkom 4.4.

4. ČLEN
Postopek za spreminjanje načrtov
R

AZDELEK A - SPLOŠNO

41

- Kadar pogodbenica predlaga spremembo načrta:

4.8 Uprava, ki meni, da bi morala biti vključena v seznam uprav,
katerih dodeljene frekvence bi lahko bile prizadete, mora o tem
obvestiti upravo, ki predlaga spremembo ali dopolnitev zadevnega
načrta, in IFRB. Hkrati zaprosi IFRB za vključitev svojega imena
v seznam in navede razloge.

a

) s spremembo karakteristik postaje za pomorske mobilne
storitve ali letalske radionavigacijske storitve, ki so navedene v
treznem načrtu, ne glede na to, ali je bila postaja dana v uporabo
ali ne; ali

*>) z začetkom uporabe frekvence, dodeljene postaji za pomorske
"'obilne storitve ali letalske radionavigacijske storitve, ki ni
n
avedena v nobenem od ustreznih načrtov; ali

4.9 Če uprava ne sporoči svojega soglasja ali nesoglasja upravi,
ki je dala predlog, In IFRB-ju v 90 dneh od datuma tedenske
okrožnice, omenjene v odstavku 4.7, pošlje IFRB tej upravi opomin,
v katerem od nje zahteva, da nujno v 15 dneh od datuma opomina
odgovori na zahtevek za soglasje. Če po izteku obeh rokov, 90dnevnega oziroma 15-dnevnega, ta uprava še vedno ni sporočila
svojega soglasja ali nesoglasja, se predpostavlja, da soglaša s
predlagano spremembo ali dopolnitvijo.

c s

) spremembo karakteristik frekvence, dodeljene postaji za
Pomorske
mobilne storitve ali letalske radionavigacijske storitve,
v
zvezi s katero je bil uspešno izpeljan postopek iz tega člena, ne
9'®de na to, ali je bila postaja dana v uporabo ali ne; ali
d

) z izbrisom iz ustreznega načrta frekvence, dodeljene postaji
*8 pomorske mobilne storitve ali letalske radionavigacijske
storitve, mora pred vsako priglasitvijo v skladu z določbami 12.
''sna Pravilnika o radiokomunikacijah (glej 5. člen tega
sporazuma) opraviti v nadaljevanju opisani postopek.

4.10 Če uprava med iskanjem soglasja spremeni svoj prvotni
predlog, tako da poveča verjetnost motenja dodeljene frekvence
uprave, ki jo je zaprosila za soglasje, ali da prizadene dodeljeno
frekvenco kake uprave, ki prej ni bila vpletena, mora ponovno
ravnati v skladu z določbami odstavka 4.4 in dodatno opraviti
postopek za take uprave.

Razdelek
b - postopek za pomorsko mobilno
st
oritev

4.11 Po izteku roka, določenega v odstavku 4.9, ali po pridobljenem
soglasju prizadetih uprav obvesti uprava, ki je predlagala
spremembo ali dopolnitev, IFRB o rezultatih in navede dogovorjene
karakteristike dodeljene frekvence skupaj z imeni uprav, katerih
soglasje je že pridobila.

p
ostopek za spremembo karakteristik dodeljene frekvence ali
*8 začetek uporabe novododeljene frekvence
4

2 Določbe tega razdelka veljajo enako za oddajne in sprejemne
P°staje.
Soglasje iz tega razdelka velja za frekvenčne pare, kot
s
° navedeni v Dodatku 3.

4.12 Če se prizadete uprave ne sporazumejo, opravi IFRB vsako
študijo o tej zadevi, ki jo zahteva ena ali več uprav; Odbor nato te
uprave obvesti o ugotovitvah svoje študije in jim da priporočila, ki
jih lahko ponudi za rešitev problema.

*•3 Uprava, ki predlaga spremembo karakteristik dodeljene
r
skvence ali začetk uporabe dodatno dodeljene frekvence, mora
n
u®Posredno ali prek IFRB-ja zaprositi za soglasje vse druge
Prave, katerih dodeljene frekvence bi bile lahko s tem prizadete.
4,4

4.13 Pred začetkom tega postopka in v katerikoli njegovi fazi
lahko uprava prosi za pomoč IFRB, še posebej pri pridobivanju
soglasja druge uprave.

Za namene tega postopka so druge uprave tiste, ki imajo:

4.14 Če se po postopku, opisanem v tem razdelku, pridobi soglasje
vseh vpletenih uprav, Odbor objavi ustrezno spremembo načrta
(glej tudi odstavek 4.33).

®) frekvence v načrtih dodeljene v istem frekvenčnem pasu in bi
. ko bile njihove storitve prizadete po merilih iz Dodatka 5 k
8rr,u
sporazumu;
-n

4.15 Če se po postopku, opisanem v tem razdelku, ne more
pridobiti soglasje prizadete uprave, lahko upravi uporabita eno od
metod za reševanje sporov, opisanih v 50. členu Konvencije, ali
pa se dogovorita za uporabo Izbirnega dodatnega protokola h
Konvenciji.

v

Glavni register vpisane dodeljene frekvence za postaje za
T^ltve, za katere so bili na primarni podlagi ali na podlagi dovoljenja
«P0rejeni pasovi 1606,5 - 1625 kHz, 1635 - 1800 kHz in 2045
2160 kHz, in bi te frekvence lahko bile prizadete v skladu z
jj^očbami iz št. 1241 Pravilnika o radiokomunikacijah in tehničnimi
6r
"' 'z Dodatka 6 k temu sporazumu.

4.16 Kljub še neodpravljenemu nesoglasju je mogoče priglasiti
predlagano dodelitev frekvence v skladu z 12. členom Pravilnika
o radiokomunikacijah. Vendar je v tem primeru treba upoštevati
ustrezne določbe 5. člena sporazuma.

J.5 Uprava, ki predlaga spremembo karakteristik dodeljene
*vence ali začetek uporabe dodatno dodeljene frekvence, o
^ ^ obvesti IFRB in mu sporoči karakteristike, navedene v Prilogil
0
da KVi'h
"niku
radiokomunikacijah,
in Imena
katerihkaterih
meni,
morala
zaprositi za soglasje,
teruprav,
imenaotistih,
^J'asje je že pridobila.

RAZDELEK C - POSTOPEK
RADIONAVIGACIJSKO STORITEV

ZA

LETALSKO

Postopek za spremedmbo karakteristik dodeljene frekvence ali
za začetek uporabe novododeljene frekvence

JPRB prouči skladnost prejetih podatkov z dogovorom o
aelitvl kanalov iz Dodatka 3 k temu sporazumu. Predlagane
. [smembe,
ki niso v skladu z ustreznim dogovorom o razdelitvi
a
'°v, vrne zadevni upravi.

4.17 Uprava, ki predlaga spremembo karakteristik dodeljene
frekvence ali začetek uporabe dodatno dodeljene frekvence mora
neposredno ali prek IFRB-ja zaprositi za soglasje vseh drugih
uprav, katerih dodeljene frekvence bi bile lahko s tem prizadete.

8 rou
tlod'^
či prejete podatke,
ugotovi,
katere uprave
imajoz
8l
)sneP frekvence,
ki bi biledalahko
prizadete
v skladu
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4.30 Če se po postopku, opisanem v tem razdelku, ne mof
pridobiti soglasje prizadete uprave, lahko upravi uporabita eno C
metod za reševanje sporov iz 50. člena Konvencije ali pa s
dogovorita za uporabo Izbirnega dodatnega protokola h Konvenct
j
4.31 Kljub še neodpravljenemu nesoglasju je mogoče priglas*
predlagano dodelitev frekvence v skladu z 12. členom Pravilnik
o radiokomunikacijah. Vendar je v tem primeru treba upoštev*
ustrezne določbe 5. člena sporazuma.

4.18 Za namene tega postopka so druge uprave tiste, ki so jim
frekvence v načrtu dodeljene v istem frekvenčnem pasu in bi
lahko bile njihove storitve prizadete po merilih iz Dodatka 5 k
temu sporazumu.
4.19 Kadar je primemo kakršnokoli usklajevanje operativnih vidikov
predlagane dodelitve frekvence v okviru ICAO, bi to bilo treba
končati pred začetkom v nadaljevanju navedenega postopka.
4.20 Uprava, ki predlaga spremembo karakteristik dodeljene
frekvence ali začetek uporabe dodatno dodeljene frekvence, o
tem obvesti IFRB in mu sporoči karakteristike, navedene v Prilogi
1 k Pravilniku o radiokomunikacijah, in imena uprav, o katerih
meni, da bi jih morala zaprositi za soglasje, ter imena tistih, katerih
soglasje je že pridobila.

RAZDELEK D - PREKLIC DODELJENIH FREKVENC
4.32 Uprava, ki predlaga preklic dodeljene frekvence v kateremk'
načrtu, mora ne glede na to, ali je to posledica spremembe C
primer spremembe frekvence) ali ne, o tem takoj obvestiti IF#
Odbor objavi to informacijo v posebnem delu tedenske okrožni
kot spremembo načrta.

4.21 IFRB prouči skladnost prejetih podatkov z dogovorom o
razdelitvi kanalov iz Dodatka 3 k temu sporazumu. Predlagane
spremembe, ki niso v skladu z ustreznim dogovorom o razdelitvi
kanalov, vrne zadevni upravi.

4.33 Če IFRB v dveh letih po vnosu dodeljene frekvence v na«
in po uporabi postopka iz tega člena ne prejme obvestila]
začeteku njene uporabe, mora dodeljeno frekvenco izbrisatij
načrta. Pred takim ukrepom se Odbor posvetuje z zadevft
upravo o primernosti izbrisa dodeljene frekvence, ki pa gaij
mogoče odložiti za največ šest mesecev, če okoliščine
upravičujejo.

4.22 IFRB prouči prejete podatke, da ugotovi, katere uprave imajo
dodeljene frekvence, ki bi lahko bile prizadete v skladu z
odstavkom 4.18. IFRB nemudoma pošlje ugotovitve opravljenega
preegleda upravi, ki predlaga spremembo ali dopolnitev
zadevnega načrta. IFRB doda imena teh uprav prejetim podatkom
in celotno informacijo objavi v posebnem delu svoje tedenske
okrožnice. Odbor hkrati obvesti uprave z dodeljenimi frekvencami, ■
o katerih meni, da bi bile lahko prizadete v skladu z odstavkom
4.18.

4.34 Vsaka tri leta se Odbor posvetuje z upravami pogodbeni'
da jih opozori na Priporočilo št. 7 in od njih zahteva prekli
dodeljenih frekvenc iz načrta, ki so bile sprejete na Konferenci,
niso več potrebne; Odbor prav tako obvesti pogodbenice'
rezultatih teh posvetovanj.

4.23 Uprava, ki meni, da bi morala biti vključena v seznam uprav,
katerih dodeljene frekvence bi lahko bile prizadete, mora o tem
obvestiti upravo, ki predlaga spremembo ali dopolnitev zadevnega
načrta, in IFRB. Hkrati zaprosi IFRB za vključitev svojega imena
v seznam in navede razloge.

RAZDELEK E - VZDRŽEVANJE IN OBJAVLJANJE NAČRTA
4.35 IFRB sproti vzdržuje izvirnik načrtov ob upoštevani;
postopka, ki ga določa ta člen; v ta namen IFRB redno pripravit
povzetke, v katerih navede vsa dopolnila načrtov zatf'
sprememb, opravljenih po postopku iz tega člena, dodane no"
frekvence, dodeljene skladno s tem sporazumom, in vse preklic1
o katerih je bil uradno obveščen.

4.24 Če uprava ne sporoči svojega soglasja ali nesoglasja upravi,
ki je dala predlog, in IFRB-ju v 90 dneh od datuma tedenske
okrožnice, omenjene v odstavku 4.22, pošlje IFRB tej upravi
opomin, v katerem od nje zahteva, da nujno v 15 dneh od datuma
opomina odgovori na zahtevek za soglasje. Če po izteku obeh
rokov, 90-dnevnega oziroma 15-dnevnega, ta uprava še vedno
ni sporočila svojega soglasja ali nesoglasja, se predpostavlja, da
soglaša s predlagano spremembo ali dopolnitvijo.

4.36 Generalni sekretar objavi najnovejšo različico vsakega na#1
v ustrezni obliki, kot in kadar to narekujejo okoliščine, vsekaK®
pa vsakih pet let.

4.25 Če uprava med iskanjem soglasja spremeni svoj prvotni
predlog tako, da poveča verjetnost motenja dodeljene frekvence
uprave, ki jo je prosila za soglasje, ali da prizadene dodeljeno
frekvenco uprave, ki prej ni bila vpletena, mora ponovno ravnati
v skladu z določbami odstavka 4.18 in dodatno opraviti postopek
za take uprave.

5. ČLEN
Priglasitev dodeljenih frekvenc
5.1 Kadarkoli želi uprava v skladu s tem sporazumom za#
uporabljati dodeljeno frekvenco, jo mora priglasiti IFRB-ju v skia®
z določbami 12. člena Pravilnika o radiokomunikacijah.

4.26 Po izteku roka, določenega v odstavku 4.24, ali po
pridobljenem soglasju prizadetih uprav obvesti uprava, ki predlaga
spremembo ali dopolnitev, IFRB o rezultatih in navede
dogovorjene karakteristike dodeljene frekvence skupaj z imeni
uprav, katerih soglasje je že pridobila.

5.2 Odbor ne bo proučeval obvestil o dodelitvi frekvenc v skWj
s tem sporazumom po št. 1241 Pravilnika glede dodeljen'
frekvenc, ki so vpisane v Glavni register v imenu pogodbenic
postaje za primarne ali dovoljene storitve.

4.27 Če se prizadete uprave ne sporazumejo, opravi IFRB vsako
študijo o tej zadevi, ki jo zahteva ena ali več uprav; Odbor nato te
uprave obvesti o ugotovitvah svoje študije in jim da priporočila, ki
jih lahko ponudi za rešitev problema.

5.3 Z obvestili o dodelitvi frekvenc, za katere ni bilo rrog0^
pridobiti soglasja, ki so bila predložena v skladu z odstavko"'
4.16 in 4.31 4. člena, je treba ravnati takole:

4.28 Pred začetkom tega postopka in v katerikoli njegovi fazi
lahko uprava prosi za pomoč IFRB, še posebej pri pridobivanju
soglasja druge uprave.

a) kadar se nesoglasje zadevne uprave nanaša na dodeli^
frekvence v skladu s tem sporazumom, je treba priglaš01,
dodelitev frekvence vpisati v Glavni register s posel" '
zaznamkom, da je to bila frekvenca vnesena pod pogojem, da
bo prišlo do škodljivega motenja dodeljene frekvence upf®
katere soglasje ni bilo pridobljeno;

4.29 Če se po postopku, opisanem v tem razdelku, pridobi soglasje
vseh vpletenih uprav, Odbor objavi ustrezno spremembo načrta
(glej tudi odstavek 4.33).
poročevalec, št. 39
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j>) kadar se nesoglasje zadevne uprave nanaša na dodeljeno
frekvenco,
ki je vpisana v Glavni register za postajo za primarne
a|
i dovoljenje storitve, priglašena dodelitev frekvence ne sme biti
v
Pisana v Glavni register, vse dokler se zanjo ni uporabila določba
lz
St. 1255 Pravilnika o radiokomunikacijah.

8. ČLEN
Področje uporabe sporazuma
8.1 Sporazum zavezuje pogodbenice v njihovih medsebojnih
odnosih, ne pa tudi v odnosu do nepogodbenic.

5-4 Obvestila o dodelitvi frekvenc sprejemnim obalnim postajam,
2a
katere ni bilo mogoče pridobiti soglasja, ki so bila predložena v
skladu z odstavkom 4.16 4. člena, je treba vpisati v Glavni register
s posebnim zaznamkom, da so bile frekvence vnesene pod
Pogojem, da ne bo nihče zahteval zaščite pred kakršnimkoli
škodljivim motenjem, ki bi ga lahko povzročila dodeljena frekvenca
u
Prave, katere soglasje ni bilo pridobljeno.

8.2 Če pogodbenica izrazi pridržke glede katerekoli določbe tega
sporazuma, imajo druge pogodbenice pravico, da ne upoštevajo
teh določb v svojih odnosih s pogodbenico, ki je take pridržke
izrazila.
9. ČLEN

5.5 V odnosih med pogodbenicami je treba vse dodeljene
frekvence, uporabljene v skladu s tem sporazumom in vpisane v
Glavni register, obravnavati kot enake po statusu ne glede na
datum oziroma datume, ki so za dodeljene frekvence vpisani v
stolpcu 2.

9.1 Ta sporazum morajo odobriti pristojni organi držav, v imenu
katerih je bil podpisan. Listine o odobritvi je treba kar najhitreje
deponirati pri generalnem sekretarju, ki obvesti vse članice Zveze.

6. ČLEN

10. ČLEN

Postopek, ki velja za novododeljene frekvence v okviru
nenačrtovanih dovoljenih in primarnih storitev

Pristop k sporazumu

Odobritev sporazuma

10.1 Vsaka članica Zveze iz Območja 1, ki tega sporazuma nI
podpisala, lahko k njemu kadarkoli pristopi. Tak pristop mora biti
brez pridržkov in z njim se sprejmejo tudi načrti, kakršni veljajo v
trenutku pristopa. Listine o pristopu se deponirajo pri generalnem
sekretarju, ki nemudoma obvesti vse članice Zveze. Po datumu
začetka veljavnosti sporazuma začne za vsako članico, ki pristopi
k njemu, sporazum veljati z dnem, ko ta članica deponira svojo
listino o pristopu.

Da bi omogočili skladen razvoj primarnih in dovoljenih storitev
J* Pasovih 1606,5 - 1625 kHz, 1635 - 1800 kHz in 2045 - 2160
"2, IFRB v skladu s št. 1245 Pravilnika o radiokomunikacijah
Prouči za te storitve dodeljene frekvence, ki so jih priglasile
Pogodbenice. V ta namen veljajo spodaj navedene določbe.
®-2 Odbor prouči dodeljeno frekvenco z vidika verjetnosti
kodljivega motenja storitve, ki jo ali jo bo zagotavljala dodeljena
frekvenca:

11. ČLEN

a

Prenehanje sodelovanja pri sporazumu

) ki je že vpisana v Glavni register z datumom v stolpcu 2a;

11.1 Vsaka pogodbenica Ima pravico, da kadarkoli preneha
sodelovati pri tem sporazumu z notifikacijo, poslano generalnemu
sekretarju, ki obvesti vse članice Zveze.

p) ki je vpisana v Glavni register in ima v skladu s št. 1240
r
avilnika o radiokomunikacijah naveden datum v stolpcu 2b,
°da
dejansko ne povzroča škodljivega motenja nobeni dodeljeni
f
frekvenci z datumom v stolpcu 2a ali nobveni dodeljeni frekvenci
skladu s št. 1250 Pravilnika o radiokomunikacijah z zgodnejšim
a
tumom v stolpcu 2b;

11.2 Tako prenehanje sodelovanja začne učinkovati eno leto po
datumu, ko generalni sekretar prejme omenjeno notifikacijo.

ki je skladna s tem sporazumom, vendar pa še ni bila priglašena
skladu s 5. členom;

11.3 Z dnem, ko začne učinkovati prenehanje sodelovanja, IFRB
izbriše iz načrta dodeljene frekvence, ki so bile vnesene na ime
zadevne članice.

^ ki je bila objavljena v posebnem delu tedenske okrožnice v
adu
z odstavkom 4.7 (4. člen).

12. ČLEN

6

Sprememba sporazuma
*»
12.1 Ta sporazum lahko spremeni le pristojna upravna konferenca
za radijske zveze članic Zveze iz Območja 1, sklicana v skladu
s postopkom, predpisanim v Konvenciji.

-3 Če so ugotovitve Odbora v zvezi z dodeljeno frekvenco,
°Pisano v odstavkih 6.2 c) ali 6.2 d), negativne in če uprava
novno
predloži obvestilo v skladu s št. 1255 Pravilnika o
r
pO'okomunikacijah, dvomesečni rok, ki je predviden s št. 1259
/^iinjka, ne začne teči, vse dokler se dodeljena frekvenca, ki je
a a
9 za negativno ugotovitev, ne začne uporabljati.
Pr

rolJ evan

13. ČLEN

|

Razveljavitev in nadomestitev Evropske konvencije o
radiodifuziji, Koebenhavn 1948, In njej dodanega
Koebenhavnskega načrta

Dor|atka
' 6 k Ptemuč sporazumu.
i'f uporablja Odbor tehnična merila iz
7. ČLEN

13.1 Ta sporazum In njemu dodani načrti se štejejo, da so ustrezni
dokumenti za razveljavitev Evropske območne konvencije o
mobilni pomorski radijski službi, Koebenhavn 1948, in njej
dodanega načrta, ki sta razveljavljena v skladu z določbami 7.
člena te Konvencije z začetkom veljavnosti tega sporazuma in
njemu dodanih načrtov in z njimi nadomeščena.

Posebni dogovori
Poieg postopka iz 4. In 6. člena tega sporazuma lahko
^9°dbenice
zaradi lažje in učinkovitejše uporabe načrtov sklepajo
6
I one dogovore v skladu z ustreznimi določbami Konvencije
r
avilnika o radiokomunikacijah.
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14. ČLEN

španskem jeziku, od katerih je ob sporu verodostojno francosko
besedilo. Ta izvod ostane shranjen v arhivu Zveze. Generalni
sekretar pošlje overjen izvod vsaki članici v Območju 1.

Začetek veljavnosti sporazuma
14.1 Ta sporazum začne veljati 1. aprila 1992 ob 0001 UTC z
izjemo pasov 490 - 495 kHz in 505 - 510 kHz, za katera se začne
uporabljati na dan, ki ga, če je kasnejši, potrdi pristojna upravna
konferenca za radijske zveze v skladu s št. 471 Pravilnika o
radiokomunikacijah in Resolucijo št. 206 (Mob-83) Svetovne
upravne konference za radijske zveze za mobilne storitve
(Ženeva 1983).

Sestavljeno v Ženevi 15. marca 1985.
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.

V POTRDITEV TEGA so na začetku navedene delegacije članic
Zveze v imenu svojih pristojnih organov podpisale ta sporazum v
enem izvodu v angleškem, arabskem, francoskem, ruskem in

OBRAZLOŽITEV:
obratovanje. Načrt vsebuje tudi vse slovenske postaje, ki so bili
načrtovane v okviru takratnih jugoslovanskih postaj.

Republika Slovenije je od 16. julilja 1992 polnopravna članica
Mednarodne telekomunikacijske zveze (v nadaljevanju: I TU).
Pogoj za članstvo v tej organizaciji je sprejem odgovarjajočih
sporazumov, kar je Republika Slovenija storila s sprejetjem
Mednarodne konvencije o telekomunikacijah, Nairobi 06.11. 1982,
Akt o potrditvi nasledstva je objavljen v Uradnem listu RS, št. 35/
92 - MP št. 9/92.

Poseben člen sporazuma ureja postopke za uveljavljanje i"
spreminjanje omenjenega načrta.
Tehnični deli sporazuma točno določajo koordinacijsko območji
oddajnikovega vpliva, način izračunavanja jakosti elektromag'
notnega polja itd.

V okviru ITU-ja je bil sprejet Območni sporazum o
srednjefrekvenčnih (SF) pomorskih in letalskih radionavigacijskih
mobilnih storitvah (Območje 1). Po določilu št. 393 Pravilnika o
radiokomunikacijah ITU-ja spada ozemlje Republike Slovenije v
Območje 1. Do uveljavitve tega sporazuma je uporabo srednjih
frekvenc za pomorske in letalske radionavigacijske mobilne
storitve urejala Evropska območna konvencija za pomorske
radijske mobilne storitve, sprejeta v Koebenhavnu leta 1948, ki jo
13. člen novega sporazuma razveljavlja in nadomešča.

Upravni organi Republike Slovenije morajo upoštevati določili
tega sporazuma, še posebej, ker se zaradi geografske majhnost
Slovenije vsak močnejši radijski signal razširi prek državne mefi
v sosednjo državo. Zato so ta določila pri ugotavljanju medsebojni
vplivov oziroma motenja med sosednjimi in slovenskimi radijskih
postajami podlaga za odnose s sosednjimi upravami. Če Republik>
Slovenija ne pristopi k temu sporazumu, kljub temu, da ga njeni
uprava v celoti upošteva, frekvence njenih SF pomorskih i"
letalskih radijskih navigacijskih mobilnih storitev ne uživajo popolni
mednarodne zaščite.

Območna upravna konferenca za radijske zveze je bila v Ženevi
leta 1985, kjer je bil sporazum tudi sprejet in podpisan 15. marca
1985. Po določilih njegovega 14. člena je stopil v veljavo 01. aprila
1992 ob 0001 uri UTC, to je po usklajenem univerzalnem času.

Vpliv na notranjo zakonodajo
Pristop k sporazumu ne bo zahteval sprejema novih af
spremembe veljavnih predpisov, ker so določila, ki zahtevaj0
mednarodno koordinacijo, v njem že upoštevana. Upoštevanji
določil, ki zahtevajo usklajevanje z mednarodno zakonodajo,
zahteva določeno organiziranost upravnih organov, sama določilt
pa so že vsebovana v starih ratifikacijskih sporazumih in jih zali
omogoča že veljavna zakonodaja.

BistvenI elementi sporazuma
Podpis tega sporazuma je pogoj, da se Slovenija v okviru ITU-ja
dogovori o dodelitvi In uporabi frekvenc za mobilno pomorsko in
letalsko radionavigacijsko storitev in jih v mednarodnih odnosih
tudi zaščiti.
Sestavni del Območnega sporazuma o srednjefrekvenčnih (SF)
pomorskih in letalskih radionavigacijskih mobilnih storitvah
(Območje 1) je načrt dodeljevanja frekvenc le-tem. Posamezne
državne uprave so sodelovale pri izdelavi načrta s frekvencami
in tehničnimi značilnostmi za vse svoje radijske postaje prej
navedenih storitev, ki jih nameravajo zgraditi in vključiti v
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Predračun stroškov
Za pristop k obravnavanemu sporazumu v okviru ITU-ja se n
predvideva posebnih stroškov ali dodatnih finančnih sredstev
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(MOSNPRS)
• EPA 1566 Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora Republike Slovenije
in njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 205. seji dne 4. julija 1996
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI OBMOČNEGA
SPORAZUMA O NAČRTOVANJU POMORSKIH
RADIONAVIGACIJSKIH STORITEV (RADIJSKI SVETILNIKI)
V EVROPSKEM POMORSKEM OBMOČJU,

- Zoran THALER, ki opravlja tekoče posle ministra za zunanje
zadeve po 115. členu Ustave Republike Slovenije,
- Igor UMEK, minister za promet in zveze,
- Stanko PERPAR, državni sekretar v Ministrstvu za promet
in zveze,
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve.

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

OBMOČNI SPORAZUM
o načrtovanju pomorskih radionavigacijskih
storitev (radijski svetilniki) v evropskem
pomorskem območju
(Ženeva 1985)

1. člen
Ratificira se Območni sporazum o načrtovanju pomorskih
®dionavigacijskih storitev (radijski svetilniki) v evropskem
gorskem
območju, sklenjen v Ženevi 13. marca 1985 v
n
9leškem, arabskem, francoskem, ruskem in španskem jeziku.
2. člen
Por

UVOD

^ azum se v angleškem izvirniku in slovenskem prevodu glasi:*

Delegati naslednjih članic Mednarodne telekomunikacijske zveze:
datki

raa°
in priloge k Območnemu sporazumu o načrtovanju pomorskih
oiavigacijskih storitev (radijski svetliniki) v evropskem pomorskem
l^očju 3) so na Vp0gie(j v Sektorju za mednarodnopravne zadeve
s
'rstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Demokratične ljudske republike Alžirije, Avstrije, Belgije, Ljudske
republike Bolgarije, Republike Ciper, Češkoslovaške socialistične
republike, Danske, Finske, Francije, Grčije, Irske, Italije, Države
15
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razporejen na podlagi dovoljenja.

Izrael, Socialistične federativne republike Jugoslavije, Socialistične
ljudske libijske arabske republike, Ljudske republike Madžarske,
Republike Malte, Kraljevine Maroko, Monaka, Zvezne republike
Nemčije, Nemške demokratične republike, Kraljevine
Nizozemske, Norveške, Ljudske republike Poljske, Portugalske,
Socialistične republike Romunije, Zveze sovjetskih socialističnih
republik, Španije, Švedske, Tunizije, Turčije, Združenega
kraljestva Velike Britanije in Severne Irske

3. ČLEN
Izvajanje sporazuma
3.1 Pogodbenice morajo za svoje postaje (radijski svetilniki) za
pomorske radionavigacijske storitve, ki delujejo v evropskem
pomorskem območju v frekvenčnem pasu iz tega sporazuma,
sprejeti karakteristike, določene z načrtom.

so v Ženevi na zasedanju območne upravne konference za
radijske zveze, sklicanem v skladu z določbami 7. člena
Mednarodne konvencije o telekomunikacijah, Nairobi 1982, sprejeli
v nadaljevanju navedene določbe, ki se nanašajo na pomorske
radionavigacijske storitve (radijski svetilniki) v evropskem
pomorskem območju in jih morajo odobriti pristojni organi njihovih
držav.

3.2 Pogodbenice lahko začnejo uporabljati v skladu z načrtom
dodeljene frekvence, lahko spreminjajo z načrtom predvidena
tehnične karakteristike postaj ali začnejo uporabljati nove postaja
le pod pogoji, ki jih določata 4. in 5. člen tega sporazuma.
3.3 Pri dodeljevanju frekvenc postajam za letalska
radionavigacijske storitve morajo pogodbenice upoštevati
frekvence, dodeljene postajam z radijskimi svetilniki za pomorska
raionavigacijske storitve, ki so skladne s tem sporazumom ali za
katere je bil začet postopek za spremembo iz 4. člena.

1. ČLEN
Opredelitev pojmov
V tem sporazumu uporabljeni pojmi pomenijo:

3.4 Pogodbenice si bodo prizadevale delovati usklajeno zaradi
morebitnega škodljivega motenja, do katerega bi lahko prišlo zaradi
uporabe tega sporazuma.

1.1 Zveza: Mednarodna telekomunikacijska zveza;
1.2 generalni sekretar: generalni sekretar Zveze;

4. ČLEN

1.3 IFRB: Mednarodni odbor za registracijo frekvenc (imenovan
tudi Odbor);

Postopek za spreminjanje načrta

1.4 CCIR: Mednarodni posvetovalni odbor za radijske zveze;

RAZDELEK A - SPLOŠNO

1.5 Konvencija: Mednarodna konvencija o telekomunikacijah,
Nairobi 1982;

4.1 Kadar pogodbenica predlaga spremembo načrta, da bi:
a) spremenila karakteristike frekvence, dodeljene postaji z
radijskim svetilnikom za pomorske radionavigacijske storitve, W
je navedena v načrtu, ne glede na to, ali je bila postaja danav
uporabo ai ne; ali

1.6 Pravilnik o radiokomunikacijah: Pravilnik o radiokomunikacijah, Ženeva 1979, predelan na konferenci WARC MOB-83 in
dodan Konvenciji;

b) začela uporabljati frekvenco, dodeljeno postaji z radijskih
svetilnikom za pomorske radionavigacijske storitve, ki ni navedena
v načrtu; ali

1.7 evropsko pomorsko območje: zemljepisno območje, ki je
opredeljeno v št. 405 Pravilnika o radiokomunikacijah;
1.8 sporazum: celoten sporazum skupaj z dodatki in prilogami;

c) spremenila karakteristike frekvence, dodeljene postajivJ
radijskim svetilnikom za pomoreke radionavigacijske storitve,
zvezi s katero je bil uspešno izpeljan postopek iz tega člena,
glede na to, ali je bila postaja dana v uporabo ali ne; ali

1.9 načrt: načrt, ki je Dodatek 1 k temu sporazumu;
1.10 pogodbenica: katerakoli članica Zveze, ki je odobrila ta
sporazum ali pristopila k njemu;

d) razveljavila dodelitev frekvence postaji z radijskim svetilnike"
za pomorske radionavigacijske storitve,

1.11 uprava: katerikoli državni organ ali služba, ki je odgovorna
za izpolnjevanje obveznosti, sprejetih po Mednarodni konvenciji
o telekomunikacijah in Pravilniku o radiokomunikacijah;

mora hkrati s priglasitvijo v skladu z določbami 12. člena Pravilnik3
o radiokomunikacijah (glej 5. člen tega sporazuma) opravitiv
nadaljevanju navedeni postopek.

1.12 dodelitev v skladu s tem sporazumom: vsaka dodeljena
frekvenca, navedena v načrtu, ali vsaka dodelitev frekvence, za
katero je bil uspešno opravljen postopek iz 4. člena.

RAZDELEK B - POSTOPEK ZA SPREMEMBO KARAKTERIS"^
DODELJENE FREKVENCE ALI ZA ZAČETEK UPORA^
NOVODODELJENE FREKVENCE

2. ČLEN
Frekvenčni pasovi

4.2 Uprava, ki predlaga spremembo karakteristik dodeljen®
frekvence ali začetek uporabe novododeljene frekvence, rt0'
neposredno ai prek IFRB-ja zaprositi za soglasje vse drug
uprave, katerih dodeljene frekvence bi lahko bile s tem prizad«'8

2.1 Določbe tega sporazuma veljajo v evropskem pomorskem
območju za pas 283,5-315 kHz, ki je v 8. členu Pravilnika o
radiokomunikacijah razporejen za pomorske radionavigacijske
storitve (radijske svetilnike) na primarni podlagi.

4.3 Druge uprave so za namene tega postopka upraV®
pogodbenic:

Te določbe veljajo tudi za dodeljene frekvence postaj za letalske
radionavigacijske storitve, za katere je isti frekvenčni pas
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a) ki so jim bile v skladu s tem sporazumom dodeljene frekvence,
katerih storitve bi lahko bile prizadete po merilih iz Priloge 1 k
Dodatku 3;

RAZDELEK C - PREKLIC DODELJENIH FREKVENC
4.11 Uprava, ki predlaga preklic dodeljene frekvence v načrtu,
mora ne glede na to, ali je to posledica spremembe (na primer
spremembe frekvence) ali ne, o tem takoj obvestiti IFRB. Odbor
potem ustrezno dopolni izvirnik načrta.

b) katerih dodeljene frekvence, ki so vpisane v Glavni mednarodni
register frekvenc za postaje za letalske radionavigacijske storitve,
bi lahko bile prizadete v skladu z določbami Pravilnika o
radiokomunikacijah št. 1241 in tehničnimi merili iz Priloge 1 k
Dodatku 3.

RAZDELEK D - VZDRŽEVANJE IN OBJAVLJANJE NAČRTA
4.12 IFRB sproti vzdržuje izvirnik načrta in njegove priloge ob
upoštevanju postopka, ki ga določa ta člen; v ta namen IFRB
redno pripravlja povzetke, v katerih navede vsa dopolnila načrta
zaradi sprememb, opravljenih po postopku iz tega člena, dodane
nove frekvence, dodeljene skladno s tem sporazumom, in vse
preklice, o katerih je bil uradno obveščen.

4.4 Uprava, ki predlaga spremembo karakteristik dodeljene
frekvence ali začetek uporabe novododeljene frekvence, lahko
kadarkoli zaprosi za soglasje vsako drugo pogodbenico, za katero
na podlagi Priloge 1 k Dodatku 3 ugotovi, da ima v načrtu dodeljeno
frekvenco, ki bi jo lahko predlagana sprememba načrta prizadela.
V vsakem primeru pa mora o tem obvestiti Odbor najmanj 90 čini
pred začetkom uporabe in mu sporočiti karakteristike, ki so
navedene v Prilogi 1 k Pravilniku o radiokomunikacijah, in imena
uprav, o katerih meni, da bi jih morala zaprosti za soglasje, ter
'istih, katerih soglasje je že pridobila. IFRB to informacijo prouči
kot priglasitev v skladu z 12. členom Pravilnika o
radiokomunikacijah. Objava v 1. delu tedenske okrožnice hkrati
Pomeni obvestilo pogodbenicam o predlagani spremembi.

4.13 Generalni sekretar objavi najnovejšo različico načrta v
ustrezni obliki, kot in kadar to narekujejo okoliščine, vsekakor pa
vsakih pet let.
5. ČLEN
Priglasitev dodeljenih frekvenc

4.5 Kadar pride Odbor na podlagi št. 1241 Pravilnika o
radiokomunikacijah v zvezi z dodeljenimi frekvencami, ki so
vpisane v Glavni register v imenu nepogodbenic, do negativnih
ugotovitev, o tem obvesti upravo, ki spremembo predlaga, in da
priporočila za zadovoljivo rešitev problema.

5.1 Kadarkoli želi uprava začeti uporabljati v skladu s tem
sporazumom dodeljeno frekvenco, mora to dodeljeno frekvenco
priglasiti pri IFRB-ju v skladu z določbami 12. člena Pravilnika o
radiokomunikacijah.
5.2 Odbor ne bo proučeval obvestil o dodelitvi frekvenc v skladu
s tem sporazumom v smislu določil iz št. 1241 glede dodeljenih
frekvenc, vpisanih v Glavni register v imenu pogodbenic za
postaje za primarne ali dovoljene storitve uprav pogodbenic.

4.6 Kadar pride Odbor na podlagi št. 1241 Pravilnika o
radiokomunikacijah v zvezi z dodeljenimi frekvencami, ki so
v
pisane v Glavni register v imenu nepogodbenic, do pozitivnih
Ugotovitev, prouči, ali je predlagana sprememba za dodelitev
'rekvenc:

5.3 V odnosih med pogodbenicami imajo dodeljene frekvence, ki
so na omenjeni način dane v uporabo in vnesene v Glavni register, enak status ne glede na datum začetka svoje uporabe.

• v skladu s tem sporazumom;
■ objavljena v 1. delu tedenske okrožnice v skladu z odstavkom
4.4;

6. ČLEN

" namenjena za letalske radionavigacijske storitve, vpisana v
Glavni register v imenu pogodbenic.

Postopek, ki velja za novododeljene frekvence za letalske
radionavigacijske storitve

Odbor obvesti upravo, ki predlaga spremembo, o rezultatih svojega
Proučevanja.

6.1 Da bi omogočili skladen razvoj letalskih radionavigacijskih
storitev v pasu 283,5 - 315 kHz, IFRB v skladu s št. 1245 Pravilnika
o radiokomunikacijah prouči tej službi dodeljene frekvence, ki so
jih priglasile pogodbenice.

4

-7 Ko se uprava, ki je predlagala spremembo, seznani z rezultati
Proučevanja
Odbora, si mora prizadevati kar najhitreje pridobiti
s
°glasje
drugih
uprav, v vsakem primeru pa mora pred začetkom
u
Porabe dodeljene frekvence obvestiti Odbor o rezultatih svojih
Prizadevanj.

V ta namen veljajo spodaj navedene določbe.
6.2 Odbor prouči dodeljeno frekvenco z vidika verjetnosti
škodljivega motenja storitve, ki jo ali jo bo opravljala postaja, katere
dodeljena frekvenca:

4

-8 Po opravljenem proučevanj iz odstavka 4.6 vpiše Odbor
podeljeno frekvenco v Glavni register v skladu s št. 1311 do
^13 Pravilnika o radiokomunikacijah in navede imena uprav,
katerih soglasje je treba pridobiti.

a) je že vpisana v Glavni register z datumom v stopcu 2a; ali
b) je v skladu s št. 1240 Pravilnika o radiokomunikacijah in je
vpisana v Glavni register z datumom v stolpcu 2b, toda dejansko
ne povzroča škodljivega motenja nobeni frekvenci, dodeljeni v
skladu s št. 1240 in z zgodnejšim datumom v stolpcu 2b;

*•9 Ko uprava potrdi začetek uporabe dodeljene frekvence,
^Poroči Odboru imena uprav, katerih soglasje je pridobila. Če
°dbor ugotovi, da od kake uprave soglasje ni bilo pridobljeno,
*ahteva od uprave, ki je priglasila fekvenco, da jo izbriše iz
javnega registra. Če pa ta uprava vztraja, se njej dodeljena
'rekvenca zadrži v Glavnem registru ob upoštevanju postopka
1255 iz Pravilnika o radiokomunikacijah; dvomesečni rok,
Pradviden v št. 1259 Pravilnika o radiokomunikacijah, začne teči,
j*° se začne uporabljati dodeljena frekvenca države članice,
K
atere soglasje se zahteva.

c) je skladna s tem sporazumom, vendar pa še ni bila priglašena
v skladu s 4. členom;
d) je bila objavljena v 1. delu tedenske okrožnice v skladu z
odstavkom 4.4 (4. člen).
6.3 Če so ugotovitve Odbora v zvezi z dodeljeno frekvenco,
opisano v odstavkih 6.2 c) ali 6.2 d), negativne in če uprava
ponovno predloži obvestilo v skladu s št. 1255 Pravilnika o
radiokomunikacijah, dvomesečni rok, ki je predviden s št. 1259,

J;J0 Kadar odbor ugotovi, da se soglasje pogodbenic ne zahteva,
kadar prejme obvestilo, da je bilo zahtevano soglasje
^dobljeno, ustrezno dopolni izvirnik načrta.
17
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ne začne teči, vse dokler se dodeljena frekvenca, ki je podlaga
za negativno ugotovitev, ne začne uporabljati.

sekretarju, ki mora obvestiti vse članice Zveze.
11.2 Tako prenehanje sodelovanja začne učinkovati eno leto po
datumu, ko generalni sekretar prejme omenjeno notifikacijo.

6.4 Za tako proučevanje veljajo Tehnični standardi IFRB-ja.
7. ČLEN

11.3 Z dnem, ko začne učinkovati prenehanje sodelovanja, izbriše
IFRB iz načrta dodeljene frekvence, ki so bile vnesene na ime
zadevne članice.

Posebni dogovori
7.1 Poleg postopka iz 4. člena tega sporazuma lahko pogodbenice
zaradi lažje in učinkovitejše uporabe načrta sklepajo posebne
dogovore v skladu z ustreznimi določbami konvencije in Pravilnika
o radiokomunikacijah.

12. ČLEN
Sprememba sporazuma
12.1 Ta sporazum lahko spremeni le pristojna upravna konferenca
za radijske zveze članic Zveze iz evropskega pomorskega
območja, sklicana v skladu s postopkom, predpisanim v
Konvenciji.

8. ČLEN
Področje uporabe sporazuma

13. ČLEN

8.1 Sporazum zavezuje pogodbenice v njihovih medsebojnih
odnosih, ne pa tudi v odnosu do držav nepogodbenic.

Razveljavitev In nadomestitev Območnega sporazuma o
pomorskih radijskih svetilnikih v evropskem območju
Območja 1
(Pariz 1951)

8.2 Če pogodbenica izrazi pridržke glede katerekoli določbe tega
sporazuma, imajo druge pogodbenice pravico, da ne upoštevajo
te določbe v svojih odnosih s pogodbenico, ki je take pridržke
izrazila.

13.1 Ta sporazum razveljavi in nadomesti Območni sporazum o
pomorskih radijskih svetilnikih v evropskem območju Območja 1
(Pariz 1951).

9. ČLEN
Odobritev sporazuma

14. ČLEN

9.1 Sporazum morajo odobriti pristojni organi držav, v imenu
katerih je bil podpisan. Listine o odobritvi je treba kar najhitreje
deponirati pri generalnem sekretarju, ki obvesti vse članice Zveze.

Začetek veljavnosti sporazuma
14.1 Ta sporazum začne veljati 1. aprila 1992 ob 0001 UTC.

10. ČLEN

V POTRDITEV TEGA so na začetku navedene delegacije članic
Zveze v imenu svojih pristojnih organov podpisale ta sporazum
v enem izvodu v angleškem, arabskem, francoskem, ruskem i"
španskem jeziku, od katerih je ob sporu verodostojno francosko
besedilo. Ta izvod ostane shranjen v arhivu Zveze. Generali
sekretar pošlje overjen izvod vsaki članici v evropske^
pomorskem območju.

Pristop k sporazumu
10.1 Vsaka članica Zveze iz evropskega pomorskega območja,
ki tega sporazuma ni podpisala, lahko kadarkoli pristopi k njemu.
Tak pristop mora biti brez pridržkov in z njim se sprejme tudi
načrt, kakršen je veljal v trenutku pristopa. Listine o pristopu se
deponirajo pri generalnemu sekretarju, ki nemudoma obvesti vse
članice Zveze. Po datumu začetka veljavnosti sporazuma začne
za vsako članico, ki pristopi k njemu, sporazum veljati z dnem, ko
ta članica deponira svojo listino o pristopu.

Sestavljeno v Ženevi 13. marca 1985.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze.

11. ČLEN

4. člen

Prenehanje sodelovanja pri sporazumu

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

11.1 Vsaka pogodbenica ima pravico, da kadarkoli preneha
sodelovati pri tem sporazumu z notifikacijo, poslano generalnemu

t
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OBRAZLOŽITEV
ki jih nameravajo zgraditi in vključiti v obratovanje. V okviru
Jugoslavije ni bil ob slovenski obali načrtovan noben pomorski
radijski svetilnik.

Republika Slovenija je od 16. junija 1992 polnopravna članica
Mednarodne
telekomunikacijske zveze (v nadaljevanju: ITU).
p
ogoj za članstvo v tej organizaciji je sprejem odgovarjajočih
sporazumov, kar je Republika Slovenija storila s sprejetjem
Mednarodne konvencije o telekomunikacijah, sprejete v Nairobiju
dne 06.11.1982. Akt o potrditvi nasledstva je objavljen v Uradnem
listu RS, št. 35/92 - MP št. 9/92.

Sporazum ureja postopke za uveljavljanje in spreminjanje prej
omenjenega načrta.
Tehnični deli sporazuma točno določajo koordinacijsko območje
oddajnikovega vpliva, način izračunavanja jakosti elektromagnetnega polja, zaščito sprejemnikov pri sprejemu več bližnjih
signalov itd.

Do uveljavitve Območnega sporazuma o načrtovanju pomorskih
radionavigacijskih storitev (radijski svetilniki) v evropskem
Pomorskem območju, sprejetega v okviru ITU-ja, je načrtovanje
frekvenc za radijske svetilnike urejal Območni dogovor o
Pomorskih radijskih svetilnikih v evropskem področju Območja
sprejet v Parizu leta 1951, ki pa ga člen 13.1 novega sporazuma
razveljavlja in nadomešča.

Brez pristopa k temu sporazumu država ne more zahtevati
mednarodne zaščite pri nobeni postavitvi svojega radijskega
svetilnika. Res pa je, da zaenkrat po naših podatkih taka postavitev
ni načrtovana in kaže, da po dosedanjih pomorskih navigacijskih
predpisih zanjo tudi še ni potrebe.

Območna upravna konferenca za radijske zveze je bila v Ženevi
teta 1985, kjer je bil sporazum podpisan 13. marca 1985. Po
določilih njegovega 14. člena je stopil v veljavo 01. aprila 1992 ob
0001 uri UTC, to pomeni po usklajenem univerzalnem času.

Vpliv na notranjo zakonodajo
t
Pristop k sporazumu ne bo zahteval sprejema novi ali
spremembe veljavnih predpisov, ker so določila, ki zahtevajo
mednarodno koordinacijo, v njem že upoštevana. Upoštevanje
določil, ki zahtevajo usklajevanje z mednarodno zakonodajo,
zahteva določeno organiziranost upravnih organov, sama določila
pa so že vsebovana v starih ratifikacijskih sporazumih in jih zato
omogoča že veljavna zakonodaja.

Bistveni elementi sporazuma
Podpis tega sporazuma je pogoj, da se Slovenija v okviru ITU-ja
dogovori o dodelitvi in uporabi frekvenc, za pomorske radijske
svetilnike in jih v mednarodnih odnosih tudi zaščiti.
Sestavni del Območnega sporazuma o načrtovanju pomorskih
radionavigacijskih storitev (radijski svetilniki) v evropskem
Pomorskem območju je načrt dodeljevanja frekvenc za
Posamezne pomorske svetilnike v posameznih državah. Uprave
teh držav so sodelovale pri izdelavi načrta s frekvencami in
tehničnimi značilnostimi za vse svoje pomorske radijske svetilnike,

Predračun stroškov
Za pristop k obravnavanemu sporazumu se ne predvideva
posebnih stroškov ali dodatnih finančnih sredstev.

/
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RATIFIKACIJI
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MHz
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OBMOČNEGA

0

FM

RADIODIFUZIJO

ORMOČJA

3)

UPORABI

PASU

87,5-

ZV0K0VN0

(OBMOČJE

1

IN

DEL

(MOSUPZR)

• EPA 1567 Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora Republike Slovenije
in njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 205. seji dne 4. julija 1996
določila besedilo:
- PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI OBMOČNEGA
SPORAZUMA O UPORABI PASU 87,5 - 108 MHz ZA FM
ZVOKOVNO RADIODIFUZIJO (OBMOČJE 1 IN DEL
OBMOČJA 3).

- Zoran THALER, ki opravlja tekoče posle ministra za zunanje
zadeve po 115. členu Ustave Republike Slovenije,
- Igor UMEK, minister za promet in zveze,
- Stanko PERPAR, državni sekretar v Ministrstvu za promet
in zveze,
- Borut Mahnič, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve.

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

1. člen

OBMOČNI SPORAZUM
o uporabi pasu 87,5 -108 MHz za FM zvokovno
radiodifuzijo (Območje 1 in del Območja 3)

Ratificira se Območni sporazum o uporabi pasu 87,5 - 108 MHz,
za FM zvokovno radiodifuzijo (Območje 1 in del Območja 3),
sklenjen v Ženevi 7. decembra 1984 v angleškem, arabskem,
francoskem, ruskem in španskem jeziku.

UVOD

2. člen

Pravilno akreditirani delegati naslednjih članic Mednarodne
telekomunikacijske zveze:

Sporazum se v angleškem izvirniku in slovenskem prevodu glasi:*

Demokratične republike Afganistan, Socialistične ljudske republike
Albanije, Demokratične ljudske republike Alžirije, Ljudske republike
Angole, Avstrije, Belgije, Beloruske sovjetske socialistične
republike, Ljudske republike Benin, Republike Bocvane, Ljudske
republike Bolgarije, Burkine Faso, Republike Ciper, Republike

dodatki k Območnem sporazumu o uporabi pasu 87,5 - 108 MHz za FM
zvokovno radiodifuzijo (Območje 1 in del Območja 3) so na vpogled v
Rektorju
za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve
Re
Publike Slovenije
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Čad, Češkoslovaške socialistične republike, Danske, Arabske
republike Egipt, Finske, Francije, Gabonske republike, Grčije,
Republike Gvineje, Republike Irak, Islamske republike Iran, Irske,
Italije, Države Izrael, Demokratične ljudske republike Jemen,
Jemenske arabske republike, Hašemitske kraljevine Jordanije,
Socialistične federativne republike Jugoslavije, Republike
Kamerun, Države Katar, Republike Kenije, Ljudske republike
Kongo, Države Kuvajt, Kraljevine Lesoto, Socialistične ljudske
libijske arabske džamahirije, Kneževine Liechtenstein,
Luksemburga, Ljudske republike Madžarske, Republike Mali,
Republike Malte, Kraljevine Maroko, Monaka, Ljudske republike
Mongolije, Zvezne republike Nemčije, Nemške demokratične
republike, Kraljevine Nizozemske, Norveške, Sultanata Oman,
Ljudske republike Poljske, Portugalske, Socialistične republike
Romunije, Republike San Marino, Kraljevine Saudove Arabije,
Republike Senegal, Sirske arabske republike, Republike
Slonokoščene obale, Zveze sovjetskih socialističnih republik,
Kraljevine Svazi, Španije, Švedske, Švicarske konfederacije,
Združene republike Tanzanije, Republike Togo, Tunizije, Turčije,
Republike Ugande, Ukrajinske sovjetske socialistične republike,
Države Vatikan, Združenega kraljestva Velike Britanije In Severne
Irske, Republike Zambije, Republike Zimbabve,

1.12 uprava: če ni drugače navedeno, izraz uprava označuje v
Konvenciji opredeljeno upravo pogodbenice;
1.13 dodelitev v skladu s tem sporazumom: vsaka dodeljena
frekvenca, ki je navedena v načrtu, ali vsaka dodelitev frekvence,
za katero je bil uspešno opravljen postopek iz 4. člena.
2. ČLEN
Izvajanje sporazuma
2.1 Pogodbenice morajo za svoje zvokovne radiodifuzne postaje
v območju načrtovanja, ki delujejo v pasu 87,5-108 MHz, sprejeti
karakteristike, določene v načrtu.
2.2 Pogodbenice lahko spreminijajo te karakteristike ali
ustanavljajo nove postaje le po pogojih iz 4. člena tega sporazuma
2.3 Pogodbenice se obvezujejo, da bodo proučile in na podlagi
skupnega dogovora izvajale ukrepe, potrebne za odpravo
vsakega škodljivega motenja, do katerega bi lahko prišlo zaradi
uporabe tega sporazuma.
2.4 Če se pokaže, da dogovor, predviden v odstavku 2.3, ni
mogoč, lahko zadevne pogodbenice v skladu s 35. členom
Konvencije uporabijo postopek, ki je določen v 22. členu Pravilnika
o radiokomunikacijah.

ki so se sešli v Ženevi na zasedanju območne upravne
konference za radijske zveze, sklicanem v skladu z določbami
7. in 54. člena Mednarodne konvencije o telekomunikacijah (Nairobi 1982) zaradi sklenitve sporazuma, ki bi vseboval načrt za
zvokovno radiodifuzijo v pasu 87,5 do 108 MHz v skladu z
Resolucijo št. 510 Svetovne upravne konference za radijske
zveze (Ženeva 1979) in št. 584 Pravilnika o radiokomunikacijah,
so sprejeli v nadaljevanju navedene določbe in pripadajoči načrt,
ki se nanašajo na radiodifuzno službo v pasu 87,5 do 108 MHz v
območju načrtovanja, opredeljenem v 1. členu tega sporazuma,
in jih morajo odobriti še pristojni organi zadevnih držav.

2.5 Prehodne postopke za začetek uporabe dodeljenih frekvenc
iz načrta, ki naj bi omogočili normalno obratovanje postaj za druge
storitve, za katere so tudi razporejeni deli pasu 87,5-108 MHz na
podlagi št. 581,587,588,589,590 Pravilnika o radiokomunikacijah
in po tam določenih pogojih, vsebujeta Resoluciji št. 2 in 3.
3. ČLEN

1. ČLEN

Dodatki k sporazumu

Opredelitev pojmov

Sporazum vsebuje tele dodatke:

V tem sporazum uporabljeni pojmi pomenijo:

3.1 Dodatek 1: načrt

1.1 Zveza: Mednarodna telekomunikacijska zveza;
12 generalni sekretar: generalni sekretar Zveze:

i

3.1.1. Načrt vsebuje dodeljene frekvence in pripadajoče karakteristike zvokovnih radiodifuznih postaj v pasu 87,5 - 108 MHz,
ki so bile usklajene med Konferenco ali na podlagi določb iz tega
sporazuma in je sestavljen iz dveh delov.

1.3 IFRB: Mednarodni odbor za registracijo frekvenc;
1.4 CCIR: Mednarodni posvetovalni odbor za radijske zveze;
1.5 Konvencija: Mednarodna konvencija o telekomunikacijah,
Nairobi 1982;

3.1.1.1. Prvi del vsebuje dodeljene frekvence v pasu 87,5 - 100
MHz za vse države v območju načrtovanja. Določbe tega
sporazuma veljajo za te dodeljene frekvence v odnosih med vsemi
pogodbenicami v območju načrtovanja. Ta del naj bi po odločitvi,
ki jo bodo sprejele pristojne Konference, nadomestil ustrezne
načrte o zvokovni radiodifuziji iz območnih sporazumov Iz
Stockholma (1961) in Ženeve (1963) za pogodbenice, ki so tudi
pogodbenice teh sporazumov.

1.6 Pravilnik o radiokomunikacijah: Pravilnik o radiokomunikacijah (Ženeva 1979), dodan Konvenciji;
1.7. Konferenca: Območna upravna konferenca za FM zvokovno
radiodifuzijo v pasu UKV (Območje 1 in določene države v
Območju 3) (Ženeva 1984), imenovana tudi Območna upravna
konferenca za načrtovanje UKV zvokovne radiodifuzije (Območje
1 in del Območja 3) (Ženeva 1984);

3.1.1.2. Drugi del vsebuje dodeljene frekvence v pasu 100-108
MHz za vse države v območju načrtovanja, da bi vsem državam
v Območju 1 omogočili uporabo tega pasu za zvokovno
radiodifuzijo v skladu s št. 584 Pravilnika o radiokomunikacijah.
Določbe tega sporazuma se lahko uporabljajo za te dodeljene
frekvence v odnosih med vsemi pogodbenicami v območju
načrtovanja. Kadar ni določb, ki bi se lahko uporabljale za vse
države v Območju 1, se nepogodbenicam v območju načrtovanja
priporoča uporaba določb tega sporazuma (glej Priporočilo št. 1).

1.8 območje načrtovanja: države Območja 1, opredeljenega v
št. 393 Pravilnika o radiokomunikacijah, skupaj z Demokratično
republiko Afganistan in Islamsko republiko Iran;
1.9 sporazum: ta območni sporazum z dodatki,
1.10 načrt: načrt, ki je Dodatek 1 k temu sporazumu, In njegova
priloga;

3.1.2. Načrt vsebuje za določeno obdobje (glej 6. člen) tudi
seznam dodeljenih frekvenc, za katere je še potrebna uskladitev;
te dodeljene frekvence so navedene v prilogi.

1.11 pogodbenica: katerakoli članica Zveze, ki je odobrila ta
sporazum ali pristopila k njemu;
poročevalec, št. 39

Načrt dodelitve frekvenc za zvokovne radiodifuzne postaje FM v
Območju 1 in delu Območja 3 v pasu 87,5 - 108 MHz.
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3.2 Drugi dodatki

v pasu 104 -108 MHz v skladu s Pravilnikom o radiokomunikacijah
na podlagi dovoljenj do 31. decembra 1995, bo predlagana
sprememba načrta verjetno prizadela ob prekoračitvi ustreznih
mejnih vrednosti, navedenih v 4., 5. in 6. poglavju Dodatka 4.

Dodatek 2: Tehnični podatki,
Dodatek 3: Osnove karakteristike zvokovnih radiodifuznih postal,
ki jih je treba predložiti za spremembe načrta ob uporabi 4. člena
,0
ga sporazuma,

4.2.2. f) Postaje za letalske radionavigacijske storitve določene
uprave v pasu 108 - 117,975 MHz bo predlagana sprememba
načrta verjetno prizadela, če bo razdalja med obravnavano
postajo in najbližjo točko na državni meji te uprave manjša od
mejne vrednosti, ki je navedena v 3. poglavju Dodatka 4. V tem
primeru je treba uporabiti postopek Iz 5. člena.

Dodatek 4: Mejne vrednosti za zahtevano usklajevanje z drugo
upravo zaradi predlagane spremembe načrta,
Dodatek 5: Dodatni tehnični podatki, ki se lahko uporabijo pri
usklajevanju med upravami.

4.2.3. Uprave si bodo prizadevale pridobiti soglasje drugih uprav
predvsem neposredno, če pa to ni mogoče, pa z uporabo
postopka iz tega člena.

4. ČLEN
Postopek za spreminjanje načrta
4

4.2.4. Soglasje iz odstavka 4.2.1. se ne zahteva, če:

1 Spreminjanje načrta

Kadar pogodbenica predlaga spremembo načrta, in sicer:

a) se predlagana sprememba nanaša na zmanjšanje efektivne
izsevane moči ali na druge spremembe, ki ne povečujejo stopnje
motenja storitev drugih držav; ali

• spremembo karakteristik frekvence, dodeljene zvokovni
radiodifuzni postaji in navedene v načrtu, ne glede na to, ali je bila
Postaja dana v uporabo ali ne; ali

b) so razdalje med obravnavano postajo in najbližjimi točkami na
mejah drugih držav, katerih uprave so pogodbenice, enake ali
večje od mejnih vrednosti, navedenih v Dodatku 4; ali

• začetek uporabe frekvence, dodeljene zvokovni radiodifuzni
Postaji, ki ni navedena v načrtu; ali

c) se predlagana sprememba nanaša na spremembo lokacije
postaje in razdalje med dejansko lokacijo oddajnika in lokacijo, ki
je označena v načrtu, ni večja od:
- 15 km pri oddajnikih, katerih skupna efektivna izsevana moč je
večja ali enaka 1 kW;
- 5 km pri oddajnikih, katerih skupna efektivna izsevana moč je
manjša od 1 kW, pod pogojem, da sprememba zamljepisnih
razmer ne poveča verjetnosti motenja postaj drugih držav.

• spremembo karakteristik frekvence, dodeljene zvokovni
radiodifuzni postaji, v zvezi s katero je bil uspešno izpeljan
Postopek iz tega člena, ne glede na to, ali je bila postaja dana v
uporabo ali ne; ali
" preklic dodelitve frekvence zvokovni radiodifuzni postaji, mora
Pred vsako priglasitvijo v skladu s 7. členom tega sporazuma
opraviti postopek po tem členu.

4.2.5. Uprava, ki predlaga spremembo načrta, mora IFRB-ju
sporočiti podatke, navedene v Dodatku 3, prav tako pa mora, če
je to primerno, navesti:

4

-2 Začetek postopka za spremembo

a) da od nobene uprave ni treba pridobiti soglasja iz odstavka
4.2.1; ali

4

2.1. Vsaka uprava, ki predlaga spremembo karakteristik
dodeljene frekvence iz načrta ali vključitev novododeljene
'rekvence v načrt, mora pridobiti soglasje vseh drugih uprav,
katerih storitve bi lahko bile prizadete.

b) ime vsake uprave, ki je dala soglasje k predlagani spremembi
na podlagi karakteristik, sporočenih IFRB-ju.

4

'2.2. a) Predlagana sprememba načrta bo zvokovne radiodifuzne
Postaje
določene uprave verjetno prizadela, kadar je razdalja
m
ed obravnavano postajo in najbližjo točko na državni meji te
uprave manjša od mejne vrednosti, ki je navedena v 1. poglavju
Dodatka 4.

4.2.6. Kadar uprava, ki predlaga spremembo načrta, zaprosi kako
drugo upravo za soglasje, ji lahko sporoči tudi vsakršne druge
dodatne podatke v zvezi s predlaganimi metodami in merili, ki jih
namerava uporabiti, kot tudi druge podrobnosti o terenu, o
posebnih pogojih glede razširjenja radijskih valov itd. (glej tudi
Dodatek 5).
»»
4.2.7. Ob prejemu podatkov iz odstavka 4.2.5. mora IFRB:

4

-2.2. b) Televizijske postaje določene uprave v pasu 87,5- 100
MHz, ki so v skladu s Stockholmskim sporazumom (1961), bo
Predlagana sprememba načrta verjetno prizadela, če bo razdalja
med obravnavano postajo in najbližjo točko državne meje te
u
Prave manjša od mejne vrednosti, ki je navedena v 2. poglavju
Dodatka 4.

a) ugotoviti uprave, katerih storitve bi lahko bile prizadete, v skladu
z odstavkoma 4.2.2. in 4.2.4.;
b) takoj poslati teleks tistim ugotovljenim upravam iz točke a), ki
še niso dale svojega soglasja, in jih opozoriti na informacijo v
posebnem delu naslednje tedenske okrožnice ter navesti naravo
spremembe načrta:

4

2.2. c) Postaje za fiksne in mobilne storitve uprave pogodbenice
Območju 3 v pasu 87,5 - 100 MHz bo predlagana sprememba
ačrta verjetno prizadela ob prekoračitvi ustreznih mejnih
dednosti, ki so navedene v 4. in 5. poglavju Dodatka 4.
v
n

c) prejeto informacijo objaviti v posebnem delu te tedenske
okrožnice skupaj z imeni ugotovljenih uprav in imeni tistih, katerih
soglasje je bilo pridobljeno.

4

-2.2. d) Postaje za kopenske mobilne storitve določene uprave
v Ombočju 1 v pasu 87,5 - 88 MHz, usklajene na podlagi 14.
''ana Pravilnika o radiokomunikacijah, bo predlagana sprememba
načrta verjetno prizadela ob prekoračitvi mejnih vrednosti, ki so
navedene v 4. poglavju Dodatka 4.

4.3 Posvetovanje z upravami, katerih postaje bi bile lahko
prizadete
4.3.1. Posebni del tedenske okrožnice IFRB-ja, omenjen v točki
4.2.7. c), pomeni formalno prošnjo za soglasje, naslovljeno na
tiste uprave, katerih soglasje je še treba pridobiti.

4

'2.2. e) Postaje za fiksne in mobilne storitve, razen letalskih
^obilnih (R) storitev, določene uprave v Območju 1, ki obratujejo
23
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4.3.2. Vsaka uprava, ki meni, da bi morala biti vključena v seznam
uprav, katerih dodeljene frekvence bodo verjetno prizadete, lahko
v 28 dneh od datuma objave tedenske okrožnice po teleksu
zahteva od IFRB-ja, da njeno ime vključi v ta seznam. Kopijo
zahtevka mora poslati upravi, ki predlaga spremembo načrta.

naj bi praviloma sprejela tole motečo poljsko jakost:
- 18 dB (aV/m), če zvokovna radiodifuzna postaja uporablja
horizontalno polarizacijo;
- 0 dB (aV/m), če zvokovna radiodifuzna postaja uporablja
vertikalno ali mešano polarizacijo. Pri mešani polarizaciji je treba
upoštevati le vertikalno komponento skupne efektivne izsevane
moči zvokovne radiodifuzne postaje, če vertikalna komponenta
obsega vsaj eno desetino celotne efektivne izsevane moči.

4.3.3. Ob prejemu teleksa IFRB prouči zadevo, in če ugotovi, da
bi ime te uprave moralo biti v seznamu:
- zadevne uprave obvesti po teleksu in
- objavi ime te uprave v dodatku k posebnemu delu tedenske
okrožnice iz točke 4.2.7. c).

Te mejne vrednosti veljejo, kadar frekvenca zvokovne
radiodifuzne postaje sovpada s frekvenco postaje za mobilne
storitve. Če frekvenci ne sovpadata, je to treba na primeren način
dopustiti (glej 2. poglavje Dodatka 5).

Za to upravo začne celotni 100-dnevni rok, določen v odstavku
4.3.10, teči od datuma objave dodatka k posebnemu delu omejene
tedenske okrožnice.

Moteče poljske jakosti se izračunavajo po metodi iz 4. poglavja
Dodatka 4 v višini 10 metrov nad zemljo na lokaciji osnovne
postaje ob predpostavki, da se uporablja vertikalna polarizacija.

4.3.4. Uprava, ki prejme od IFRB-ja teleks, poslan v skladu z
odstavkom 4.2.7. ali 4.3.3., v 50 dneh potrdi prejem.
4.3.5. Če IFRB ne prejme potrdila po 50 dneh, pošlje po teleksu
opomin in obvesti upravo, da se bo štelo, če v 10 dneh ne prejme
odgovora, da je uprava prejela zahtevek za soglasje.

4.3.7.4. postajo za fiksne storitve, naj bi praviloma sprejela motečo
poljsko jakost 0 dB (aV/m) na višini 10 m nad zemljo, izračunano
s pomočjo metode iz 5. poglavja Dodatka 4.

4.3.6. Ob prejemu posebnega dela tedenske okrožnice IFRB-ja,
omenjenega v točki 4.2.7. c) in odstavku 4.3.3., vsaka v njem
navedena uprava ugotovi vpliv predlagane spremembe načrta
na njej dodeljene frekvence in pri tem uporabi vse dodatne
informacije/omenjene v odstavku 4.2.6., ki se ji zdijo sprejemljive.

Ta mejna vrednost velja, kadar frekvenca zvokovne radiodifuzne
postaje sovpada s frekvenco postaje za fiksne storitve, če
frekvenci ne sovpadata, je to treba na primeren način dopustiti
(glej 2. poglavje Dodatka 5).

4.3.7. Če je uprava, s katero je bili opravljeno posvetovanje,
odgovorna za:

4.3.7.5 postajo za kopenske mobilne storitve v Območju 1 v
frekvenčnem pasu 87,5 - 88 MHz, naj bi praviloma sprejela tele
motoče poljske jakosti:

4.3.7.1. zvokovno radiodifuzno postajo, naj bi praviloma sprejela
predlagano spremembo:

- 14 dB (aV/m) za mobilne postaje, ki uporabljajo amplitudno
modulacijo, če zvokovna radiodifuzna postaja uporablja
horizontalno polarizacijo;

- če dejanska uporabna poljska jakost ni večja od 54 dB (aV/m),
ali

- 24 dB (aV/m) za mobilne postaje, ki uporabljajo frekvenčno
modulacijo, če zvokovna radiodifuzna postaja uporablja
horizontalno polarizacijo;

- če je dejanska uporabna poljska jakost večja od 54 dB (aV/m),
vendar povečana za 0.5 dB ali manj v primerjavi z referenčno
uporabno poljsko jakostjo. O povečanju za več kot 0.5 dB se je
mogoče pogajati in pri tem uporabiti metode podrobnejšega
izračunavanja.

- 6 dB (aV/m) za mobilne postaje, ki uporabljajo amplitudno
modulacijo, če zvokovna radiodifuzna postaja uporablja vertikalno
ali mešano polarizacijo;

Omejene vrednosti se izračunavanjo po metodi, navedeni v 4.
poglavju Dodatka 2, na oddajnikovi lokaciji ali na posebnih točkah
območja storitev postaj, ki bi lahko bile prizadete. Referenčna
uporabna poljska jakost za dodeljeno frekevenco, ki jo je treba
zaščititi, je poljska jakost iz načrta, ki ga je sprejela Konferenca,
oziroma za dodeljeno frekvenco, ki je bila vpisana v načrt po
Konfrenci na podlagi uporabe tega postopka, poljska jakost, ki
izhaja iz načrta v trenutku, ko je bila ta dodeljena frekvenca prvič
vpisana v načrt. Če se zaradi izbrisov ali sprememb zniža
uporabna poljska jakost, postane ta nižja vrednost nova
referenčna uporabna poljska jakost. Kadarkoli je to izvedeljivo, je
treba upoštevati dejanske zemljepisne razmere.

- 16 dB (aV/m) za mobilne postaje, ki uporabljajo frekvenčno
moudulacijo, če zvokovna radiodifuzna postaja uporablja vertikalno
ali mešano polarizacijo.
rlf
Pri mešani polarizaciji je treba upoštevati le vertikalno komponento
skupne efektivne izsevane moči zvokovne radiodifuzne postaje,
če vertikalna komponenta obsega vsaj eno desetino celotne
efektivne izsevane moči.

4.3.7.2. televizijsko postajo, naj bi praviloma sprejela povečanje
uporabne poljske jakosti na strani oddajnika pod pogojem:

Te mejne vrednosti veljajo, kadar frekvenca zvokovne
radiodifuzne postaje sovpada s frekvenco postaje za kopenske
mobilne storitve. Če frekvenci ne sovpadata, je to treba na primeren
način dopustiti (glej 2. poglavje Dodatka 5).

- da dejanska uporabna poljska jakost ni večja od 52 dB (aV/m);
ali

Moteče poljske jakosti se izračunavajo po metodi iz 4. poglavja
Dodatka 4 v višini 10 m nad zemljo na robu območja storitev.

- da je dejanska uporabna poljska jakost večja od 52 dB (aV/m),
vendar povečana za 0,5 dB ali manj v primerjavi z uporabno
poljsko jakostjo, ki izhaja iz načrta, sprejetega na Konferenci, in iz
televizijiskih postaj skladno s Stockholmskim sporazumom na
dan Konference. O povečanju za več kot 0.5 dB se je mogoče
pogajati in uporabiti metode podrobnejšega izračunavanja.

4.3.7.6 postajo za mobilne storitve, z izjemo letalskih mobilni
storitev (OR), v Območju 1 v frekvenčnem pasu 104-i 108 MHz.
naj bi praviloma sprejela tele moteče pojske jakosti:

4.3.7.3. postajo za mobilne storitve, z izjemo letalskih mobilnih
storitev (OR), v Območju 3 v frekvenčnem pasu 87,5 - 100 MHz,

- 0 dB (aV/m), če zvokovna radiodifuzna postaja uporablja
vertikalno ali mešano polarizacijo. Pri mešani polarizaciji je treba
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- 18 dB (aV/m), če zvokovna radiodifuzna postaja uporablja
horizontalno polarizacijo;
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upoštevati le vertikalno komponento skupne efektivne izsevane
moči zvokovne radiodifuzne postaje, če vertikalna komponenta
obsega vsaj eno desetino celotne efektivne izsevane moči.

primer v zvezi s spremembo frekvence) ali ne, mora zadevna
uprava o tem takoj obvestiti IFRB, ki to informacijo objavi v
posebnem delu svoje tedenske okrožnice.

Te mejne vrednosti veljajo, kadar frekvenca zvokovne
radiodifuzne postaje sovpada s frekvenco postaje za mobilne
storitve. Če frekvenci ne sovpadata, je to treba na primeren način
dopustiti (glej 2. poglavje Dodatka 5).

4.6 Sprotno dopolnjevanje načrta
4.6.1 Uprava, ki je pridobila soglasja uprav, katerih imena so bila
objavljena v posebnem delu, omejenem v odstavkih 4.2.7 in 4.3.3,
lahko začne uporabljati tako dodeljeno frekvenco in o tem obvesti
IFRB ter navede dokončno dogovorjene karakteristike dodeljene
frekvence skupaj z imeni uprav, katerih soglasje je pridobila.

Moteče poljske jakosti se izračunavajo po metodi iz 4. poglavja
Dodatka 4 v višini 10 metrov nad zemljo na lokaciji osnovne
postaje ob predpostavki, da se uporablja vertikalna polarizacija.

4.6.2 IFRB v posebnem delu svoje tedenske okrožnice objavi
informacije, ki jih prejme v skladu z odstavkom 4.2.5 ali 4.6.1,
skupaj z imeni vseh uprav, pri katerih so bile uspešno uporabljene
določbe tega člena. Dodeljena frekvenca ima v odnosu do
pogodbenic enak status kot tista, ki je v načrtu.

4.3.8 Uprava, ki prejeme od IFRB-ja teleks, poslan v skladu z
odstavkom 4.2.7 ali 4.3.3 lahko IFfte zaprosi, da v" skladu; z
odstavkom 4.3.7 izračuna povečanje uporabne poljske jakosti,'ki
izhaja iz predlagane spremembe.
4.3.9 Uprava lahko zahteva od uprave, ki predlaga spremembo
načrta, kakršnekoli dodatne informacije, ki se ji zdijo potrebne za
izračunavanje povečanja uporabne poljske jakosti. Podobno lahko
uprava, ki predlaga spremembo, zahteva od vsake uprave, od
katere želi pridobiti soglasje, kakršnekoli dodatne podatke, ki se
ji zdijo potrebni. Uprave morajo o takih zahtevkih obvestiti IFRB.

4.6.3 IFRB vzdržuje sproti dopolnjevan izvirnik načrta ob
upoštevanju vseh sprememb, dodatkov in izbrisov, opravljenih v
skladu s postopkom iz tega člena.
4.6.4 Generalni sekretar objavi najnovejšo različico načrta v
ustrezni obliki, kot in kadar to narekujejo okoliščine, vsekakor pa
vsaka tri leta.

4.3.10 Uprava, ki ne more dati soglasja k predlagalni spremembi,
sporoči svoje razloge v 100 dneh od datuma tedenske okrožnice,
omejene v točki 4.2.7 c).

4.7 Odpravljanje škodljivega motenja

4.3.11 Sedemdeset dni po objavi tedenske okrožnice, omenjene
v odstavku 4.2.7 ali 4.3.3, IFRB po teleksu zahteva od vsake
uprave, ki še ni sporočila svoje odločitve glede zadeve, da to
stori, in jo obvesti, da se bo štelo, če ne bo prejel odgovora v 100
dneh od datuma objave te tedenske okrožnice, da je uprava
pristala na predlagano spremembo načrta. Ta rok je mogoče
podaljšati za 14 dni pri upravi, ki je zahtevala dodatne informacije
ali zaprostila IFRB, da opravi tehnične študije.

4.8 Reševanje sporov

Če sprememba, čeprav izvedena v skladu z določbami tega
člena, povzroča škodljivo motenje storitev drugih pogodbenic,
mora uprava, ki je izvedla spremembo, sprejeti potrebne ukrepe
za odpravo takega motenja.

Če se po uporabi postopka,.opisanega v tem členu, zadevne
uprave niso mogle dogovoriti, lahko uporabijo postopek, opisan v
50. členu Konvencije. Prav tako pa se lahko dogovorijo za uporabo
Izbirnega dodatnega protokola h Konvenciji.

4.3.12 Če ob izteku 100-dnevnega roka (morda podaljšanega za
14 dni) še vedno obstaja nesoglasje, mora IFRB opraviti vsako
študijo, ki bi jo te uprave morda zahtevale; o rezultatih take študije
obvesti te uprave in jim da priporočila, ki jih lahko ponudi za
rešitev problema.

5. ČLEN
Združljivost z letalskimi radionavigacijskimi storitvami
5.1 Splošno

4.3.13 Uprava lahko prosi za pomoč IFRB v tehle primerih:
- pri pridobivanju soglasja kake druge uprave;
- pri uporabi katerekoli faze postopka, opisanega v tem členu;
- pri izvajanju tehničnih študij v zvezi s tem prostopkom;
- pri uporabi postopka v odnosu do drugih uprav.

5.1.1 V načrtu, ki ga je sprejela Konferenca, so navedeni primeri
mogočega motenja letalskih radionavigacijskih postaj na
omejenem številu preskusnih točk, ki so jih izbrale uprave (glej 7.
poglavje Dodatka 2). Nerazrešene primere motenja vrste A1, A2
in B2 je trebna obravnavati po postopkih iz odstavka 5.2.1, motenja
vrste B1 pa po postopkih iz odstavka 5.2.2, v obeh primerih na
podlagi meril iz 7. poglavja Dodatka 2 (glej tudi Dodatek 5).

4.4 Pripombe drugih uprav
4.4.1 Ob prejemu posebnega dela tedenske okrožnice IFRB-ja,
objavljenega v skladu z odstavkom 4.2.7, lahko uprave pošljejo
upravi, ki je predlagala spremembo, svoje pripombe bodisi
neposredno ali prek IFRB-ja. V vsakem primeru je treba IFRB
obvestiti, da so bile dane pripombe.

5.1.2 Dodeljene frekvence iz načrta, ki lahko povzročajo postajam
za letalske radionavigacijske storitve tako motenje, so označene
s temi simboli:
A1/... motenje vrste A1,

4.4.2 Za upravo, ki ni uradno sporočila svojih pripomb prizadeti
upravi ali IFRB-ju v 100 dneh od datuma tedenske okrožnice,
omenjene v točki 4.2.7 c), se predpostavlja, da nima nobenih
ugovorov glede predlagane spremembe. Ta rok je za 14 dni
mogoče podaljšati upravi, ki je zahtevala dodatne informacije ali
Prosila IFRB, da opravi tehnične študije.

A2/... motenje vrste A2,
B2/... motenje vrste B2,
ki jim sledijo oznake držav, katerih letalske radionavigacijske
postaje bi lahko bile prizadete, ali:

4.5 Preklic dodeljene frekvence

B1/.../... motenje vrste B1,

Kadar je frekvenca, dodeljena v skladu s tem sporazumom,
Preklicana ne glede na to, ali je to posledica spremembe (na

ki jim za prvo poševno črto sledi oznaka države, katere letalske
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radionavigacijske postaje bi lahko bile prizadete, in za drugo
poševno črto oznake držav, katerih zvokovne radiodifuzne
postaje prispevajo k motenju.

5.2.2.4 Vsaka uprava, katere zvokovne radiodifuzne postaje
prispevajo k motenju, zmanjša v smeri obravnavane preskusne
točke efektivno izsevano moč svojih zvokovnih radiodifuznih
postaj, ki prispevajo k nezdružljivosti, in če je le mogoče, brez
zmanjšanja njihovega območja storitev.

5.2. Izvajanje načrta
5.2.1 Motenje vrste A1, A2 in B2

5.2.2.5 Če to ne zadostuje, morajo zadevne uprave sprejeti
primerne ukrepe, za katere so dogovorijo, da bi se izognile motenju
vrste B1.

5.2.1.1 Pred začetkom uporabe dodeljene frekvence iz načrta, ki
je označena s oznako A1/..., A2/... ali B2/..., uprava, ki je odgovorna
za zvokovno radiodifuzno postajo, o tem najkasnje 120 dni pred
datumom začetka uporabe obvesti upravo, ki je označena za to
oznako, in navede datume in pogoje, po katerih namerava
zvokovna radiodifuzna postaja poskusno oddajati.

5.2.2.6 Ob nesoglasju se predvideni naslednji ukrepi:
a) zmanjšanje moči vseh zvokovnih radiodifuznih postaj, ki
prispevajo k nezdružljivosti v smeri obravnavane preskusne točke
(z zmanjšanjem izhodne moči oddajnika, z zmanjšanjem efekftivne
izsevane moči z uporabo ustreznega antenskega diagrama ali
na oba načina);

5.2.1.2 Prizadete uprave se dogovorijo o datumih, trajanju in pogojih
poskusnega obdobja.
5.2.1.3 Uprava ozemlja, na katerem obratuje letalska radionavigacijska postaja, overi stanje motenja, ki je posledica poskusnega
oddajanja. Če ta uprava ugotovi, da nivo motenja presega nivo,
naveden v 7. poglavju Dodatka 2, o tem obvesti upravo ozemlja,
na katerem naj bi zvokovna radiodifuzna postaja obratovala.

b) določitev nadomestne frekvence za eno od zvokovnih
radiodifuznih postaj;

Ob nesoglasju glede nivoja motenja, povzročenega letalski
radionavigacijski postaji, je treba ta nivo overiti na drugih
preskusnih točkah, ki jih določi uprava, pristojna za to letalsko
radionavigacijsko postajo. Če nivo še vedno presega vrednost,
navedeno v 7. poglavju Dodatka 2, je treba o tem poslati ustrezno
obvestilo upravi ozemlja, na katerem naj bi zvokovna radiodifuzna
postaja obratovala, in kopijo IFRB-ju.

Ukrepi v točkah od a) do c) niso navedeni po prednostnem vrstnem
redu. Najprimernejši ukrep bo odvisen od posameznega primera.

c) v izjemnih primerih določitev nadomestne frekvence za letalsko
radionavigacijsko postajo.

5.2.2.7 Če se zadevne uprave ne glede na to, da so v celoti
upoštevale predhodne določbe, ne dogovorijo, morajo pred
začetkom uporabe katerekoli dodeljene frekvence za zvokovno
radiodifuzijo, ki prispeva k motenju, opraviti poskusno oddajanje
v skladu z določili iz odstavkov od 5.2.1.1 do 5.2.1.3.

5.2.1.4 Uprava ozemlja, na katerem naj bi zvokovna radiodifuzna
postaja obratovala, takoj ustrezno ukrepa za zmanjšanje motenja
letalske radionavigacijske postaje na ali pod nivo, ki je naveden v
7. poglavju Dodatka 2.

Če poskusno eksperimentalno oddajanje pokaže, da bo delovanje
preskušane radiodifuzne dodeljene frekvence dvignilo nivo
motenja zadevne letalske radionavigacijske postaje čez nivo,
naveden v 7. poglavju Dodatka 2, mora uprava, ki je pristojna za
zvokovno radiodifuzno dodeljeno frekvenco, takoj sprejeti
ustrezne ukrepe za zmanjšanje motenja letalske radionavigacijske
postaje na ali pod nivo, naveden v 7. poglavju Dodatka 2. Če to ni
mogoče, sta dve možnosti:

5.2.1.5 Če se zadevne uprave ne glede na celovito upoštevanje
predhodnih določb ne dogovorijo in če poskusna oddajanja
pokažejo, da bi obratovanje zvokovne radiodifuzne postaje
dejansko povzročalo škodljivo motenje letalski radionavigacijski
postaji, se taka radiodifuzna postaja ne sme začeti uporabljati.
Ne glede na to, da se dodeljena frekvenca ne uporablja, pa zadrži
v odnosu do vseh drugih dodeljenih frekvenc v načrtu enak status.

a) če pripada dodeljena frekvenca, ki naj bi jo začela uporabljati,
upravi z več dodeljenimi frekvencami, ki prispevajo k motenju, se
mora ta uprava odločiti, katere od teh frekvenc ne bo uporabljala.
Vendar pa ne glede na to, da se ta dodeljena frekvenca ne
uporablja, zadrži v odnosu do vseh drugih dodeljenih frekvenc v
načrtu enak status;

5.2.1.6 Pri priglasitvi dodeljene frekvence zvokovne radiodifuzne
postaje v skladu z 7. členom tega sporazuma uprava, ki je
odgovorna za to označeno postajo, navede soglasje uprave, ki je
označena za simboli A1/.... A2/... ali B2/....

b) če zvokovne radiodifuzne postaje, ki prispevajo k motenju,
pripadajo različnim upravam, ne sme začeti z delom zvokovna
radiodifuzna postaja z dodeljeno frekvenco, ki naj bi jo začela
uporabljati. Vendar pa ne glede na to, da se ta dodeljena frekvenca
ne uporablja, zadrži v odnosu do vseh drugih dodeljnih frekvenc
v načrtu enak status.

5.2.2 Motnje vrste B 1
5.2.2.1 Če vse zvokovne radiodifuzne postaje, ki v danem primeru
prispevajo k nezdružljivosti, pripadajo državi, ki upravlja letalsko
radionavigacijsko postajo, je treba ta primer rešiti v tej državi. Če
zadevna država sama ne more razrešiti primera, ji IFRB ponudi
pomoč.

5.2.2.8 Pri priglasitvi dodeljene frekvence zvokovne radiodifuzne
postaje v skladu s 7. členom tega sporazuma mora uprava, ki je
pristojna za to postajo, navesti soglasja uprav, za katerih postaje
je obstajala verjetnost, da bi bile motene.

5.2.2.2 Če vse zvokovne radiodifuzne postaje, ki v danem primeru
prispevajo k nezdružljivosti kot "primarni motilci", pripadajo državi,
ki upravlja letalsko radionavigacijsko postajo, je treba primer
obravnavati v skladu z odstavkom 5.2.2.1 ob poprejšnjem
upoštevanju odstavka 5.2.2.4 v zvezi s tujo radiodifuzno postajo,
ki prispeva k nezdružljivosti kot "sekundarni motilec".

5.2.2.9 Pri uporabi teh določb se šteje, da je primarni motilec tista
zvokovna radiodifuzna postaja, katere moč je na vhodu letalskega
radionavigacijskega sprejemnika na preskusni točki enaka ali
večja od sprožilne vrednosti, in da je sekundarni motilec zvokovna
radiodifuzna postaja, katere moč je na vhodu letalskega
radionavigacijskega sprejemnika na preskusni točki enaka ali
večja od zaporne vrednosti, vendar nižja od sprožilne vrednosti
(glej 7. poglavje Dodatka 2).

5.2.2.3 Pred začetkom uporabe dodeljene frekvence Iz načrta z
oznako B1/.../.. se uprava, ki je pristojna za zvokovno radiodifuzno
postajo, posvetuje z vsemi upravami, katerih postaje bodo
predvidoma motene, in navede datum, ko namerava začeti
uporabljati dodeljeno frekvenco.
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5-3 Spreminjanje načrta

7. ČLEN

5.3.1 Uprava, ki želi spremeniti načrt, mora dobiti ustrezno soglasje
vsake druge uprave, katere letalske radionavigacijske postaje
bodo predvidoma s tem prizadete.

Priglasitev dodeljenih frekvenc
7.1 Kadar uprava pogodbenice predlaga v skladu s tem
sporazumom začetek uporabe dodeljene frekvence, mora
dodeljeno frekvenco priglasiti IFRB-ju v skladu z določbami 12.
člena Pravilnika o radiokomunikacijah (glej tudi 5. člen tega
sporazuma in Resoluciji št. 2 in 3).

5.3.2 Letalske radionavigacijske postaje določene uprave bodo
prizadete predvidoma takrat, kadar bo razdalja med obravnavano
zvokovno radiodifuzno postajo in najbližjo točko na meji te države
manjša od mejne vrednosti, navedene v 3. poglavju Dodatka 4.

7.2 V odnosih med pogodbenicami imajo dodeljene frekvence, ki
so na ta način dane v uporabo in so vnesene v Glavni mednarodni
register frekvenc, enak status ne glede na datum začetka svoje
uporabe.

5.3.3 Zadevne uprave se dogovorijo o uporabi meril in metod ter
pl tem upoštevajo tiste, ki so bile razvite med Konferenco (glej
Dodatek 2), in uporabljajo najnovejši načrt in zadnje veljavne
sezname letalskih radionavigacijskih postaj kot tudi vsa merila iz
ustreznih najnovejših priporočil CCIR-a.

8. ČLEN
Pristop k sporazumu

5.3.4 Uprave lahko prosijo IFRB, da v njihovem imenu opravi
'ako usklajevanje, vključno z vsemi potrebnimi izračuni za zaščito
letalskih radionavigacijskih postaj, pod pogojem, da IFRB-ju dajo
potrebne informacije.

8.1 Vsaka članica Zveze v območju načrtovanja, ki ni podpisala
tega sporazuma, lahko kadarkoli deponira listino o pristopu pri
generalnem sekretarju, ki nemudoma obvesti druge članice
Zveze. Pristop k sporazumu mora biti brez pridržkov in velja tudi
za načrt, kakršen je v trenutku pristopa.

6. ČLEN
Stalno usklajevanje dodeljenih frekvenc iz priloge k
načrtu

8.2 Pristop k sporazumu začne učinkovati z dnem, ko generalni
sekretar prejme listino o pristopu.

6.1 Zahteve za dodelitev frekvenc, ki s poljsko jakostjo, večjo od
60 dB /aV/m/, motijo druge dodeljene frekvence in za katere med
Konferenco niso bil! potrjeni vsi potrebni dogovori, so vključene v
prilogi k načrtu. V tej prilogi bodo ostale do 1. julija 1992. Izjemoma
lahko na zahtevo ene ali več zadevnih uprav ostane kaka
dodeljena frekvenca v prilogi do 31. decembra 1993; izvod take
zahteve je treba poslati IFRB-ju.

9. ČLEN
Področje uporabe sporazuma
9.1 Sporazum zavezuje pogodbenice v njihovih medsebojnih
odnosih, ne pa tudi v odnosu do nepogodbenic.
9.2 Če pogodbenica izrazi pridržke glede katerekoli določbe tega
sporazuma, imajo druge pogodbenice pravico, da teh določb v
svojih odnosih s pogodbenico, ki je take pridržke izrazila, ne
upoštevajo.

6.2 Vse do datumov, navedenih v odstavku 6.1, imajo te dodeljene
frekvence glede uporabe določb 4. člena enak status kot druge
dodeljene frekvence iz načrta.
6.3 Uprave naj bi nadaljevale z usklajevanjem teh dodeljenih
frekvenc ob upoštevanju zemljepisnih razmer in drugih pomembnih dejavnikov v obsegu razpoložljivosti potrebnih podatkov in
!PRB obvestile o pridobljenih soglasjih.

10. ČLEN
Odobritev sporazuma
10.1 Članice, podpisnice tega sporazuma, kar najhitreje notificirajo
svojo odobritev generalnemu sekretarju, ki takoj obvesti druge
članice Zveze.

6.4 Ko IFRB ugotovi, da :
■ so bila pridobljena vsa potrebna soglasja ali
■ je dodeljena frekvenca, ki je navedena v prilogi k načrtu,
spremenjena tako, da je njena poljska jakost, ki bi lahko motila
Postaje uprav, katerih soglasje je še treba pridobiti, 60 dB /aV/m/
aH manj,

11. ČLEN
Odpoved sporazuma

objavi zadevno dodeljeno frekvenco v posebnem delu svoje
tedenske okrožnice in jo prenese v ustrezni del načrta.

11.1 Vsaka pogodbenica lahko kadarkoli odpove ta sporazum z
notifikacijo, poslano generalnemu sekretarju, ki obvesti druge
članice Zveze.

5-5 Pri izvajanju določil 4. člena je treba uporabiti referenčno
uporabno poljsko jakost, ki je:

11.2 Odpoved začne učinkovati eno leto po datumu, ko generalni
sekretar prejme notifikacijo odpovedi.

■ za dodeljeno frekvenco Iz 1. ali 2. dela načrta uporabna poljska
iakost, ki izhaja Iz drugih dodeljenih frekvenc, ki so v teh delih
načrta;

11.3 Z dnem, ko odpoved začne učinkovati, IFRB izbriše iz načrta
dodeljene frekvence v pasu 87,5 - 108 MHz, vnesene v imenu
članice, ki je odpovedala sporazum (glej Priporočilo št. 1).

' za dodeljeno frekvenco iz priloge uporabna poljska jakost, ki
'zhaja iz vseh dodeljenih frekvenc, ki se pojavljajo v načrtu vključno
s prilogo.

12. ČLEN
Sprememba sporazuma

5-6 Ob vsakem prenosu dodeljene frekvence Iz priloge v ustrezni
del načrta je treba ponovno izračunati referenčno uporabno
Poljsko
Jakost zadevnih postaj In dobljeni rezultat upoštevati pri
u
Porabi določb 4. člena.

12.1 Ta sporazum lahko spremeni le pristojna upravna konferenca
za radijske zveze, ki jo je treba sklicati v skladu s postopkom,
predpisanim v Konvenciji, in nanjo povabiti najmanj vse članice
Zveze iz območja načrtovanja.
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13. ČLEN

V POTRDITEV TEGA so podpisani delegati na začetku navedenih
delegacij članic Zveze v imenu pristojnih organov svojih držav
podpisali ta sporazum v enem izvodu v angleškem, arabskem,
francoskem, ruskem in španskem jeziku, ob sporu je verodostojno
francosko besedilo. Ta izvod ostane shranjen v arhivu Zveze.
Generalni sekretar pošlje overjeno kopijo vsaki članici Zveze v
območju načrtovanja.

Začetek veljavnosti in trajanje sporazuma
13.1 Ta sporazum začne veljati 1. julija 1987 ob 0001 UTC.
13.2 Na ta dan morajo z izjemo postaj, ki obratujejo v skladu s št.
342 Pravilnika o radiokomunikacijah, prenehati z oddajanjem
zvokovne radiodifuzne postaje, ki obratujejo na dodeljenih
frekvencah, ki jih ni v 1. in 2. delu načrta, kot je to določeno v
odstavku 3.1 3. člena. Take postaje lahko ponovno začnejo
obratovati, če pridobijo potrebna soglasja.

Sestavljeno v Ženevi 7. decembra 1984.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze.

13.3 Ta sporazum in dodani načrt sta sklenjena zato, da bi
zadovoljila potrebe zvokovne radiodifuzne storitve v pasu 87,5 108 MHz, za obdobje 20 let od datuma začetka veljavnosti
sporazuma.

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

13.4 Ta sporazum velja do spremembe v skladu z 12. členom.

OBRAZLOŽITEV:
navigacijske službe predpisane še nekatere omejitve.

Republika Slovenija je od 16. julija 1992 polnopravna članica
Mednarodne telekomunikacijske zveze (v nadaljevanju: ITU).
Pogoj za članstvo v tej organizaciji je sprejem odgovarjajočih
sporazumov, kar je Republika Slovenija storila s sprejetjem
Mednarodne konvencije o telekomunikacijah, sprejete v Nairobiju
dne 06.11. 1982. Akt o potrditvi nasledstva je objavljen v Uradnem
listu'm," št 35/92 - MP št. 9/92. "
"
' ''

Del sporazuma GE84 je načrt dodeljevanja frekvenc zvokovnim
radiodifuznim postajam v posameznih državah. Upravni organi
teh držav so izdelali načrt s frekvencami in tehničnimi značilnostmi
..■%4nXSB.§Y8i? 2v.9KQy?^.rS0MifUzne postaje, ki jih nameravajo
zgraditi in vključiti v obratovanje. Načrt vsebuje tudi vse slovenske
radijske postaje, ki so bile načrtovane v okviru takratnih
jugoslovanskih postaj.

V okviru ITU-ja je bil sprejet tudi Območni sporazum o uporabi
frekvenčnega pasu 87,5 - 108 Mhz za FM zvokovno radiodifuzijo
(Območje 1 in del Območja 3) (v nadaljevanju: GE84). Ozemlje
Republike Slovenije spada po določilu št. 393 Pravilnika o
radiokomunikacijah ITU-ja v Območje 1.

Poseben člen sporazuma ureja postopke za uveljavljanje in
spreminjanje prej omenjenega načrta.
Tehnični deli sporazuma točno določajo koordinacijsko območje
oddajnikovega vpliva, način izračunavanja jakosti
elektromagnetnega polja, zaščito sprejemnikov pri sprejemu več
bližnjih signalov hkrati itd.

Do uveljavitve tega sporazuma je uporabo frekvenčnega pasu
od 87,5 do 100 Mhz za zvokovno difuzijo in ostalih pasov za TV
difuzijo urejal Območni sporazum za Evropsko difuzno področje
(skrajšano St61), (Stockholm, 23. 06. 1961) in kasneje dopolnjen
z novim sporazumom, sprejetim 13. avgusta 1985 v Ženevi. Oba
navedena sporazuma je Republika Slovenija z Aktom o potrditvi
nasledstva, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 35/92 - MP št. 9/
92, že ratificirala. Ker drugi sporazum na dan, ko prične veljati
GE84, razveljavlja tista določila sporazuma St61, ki urejajo
uporabo pasu 87,5 do 100 MHz, in ker GE84 ta pas razširja še do
108 MHz, bi Republika Slovenija ostala brez ustrezne zaščite
frekvenčnega pasu 87,5 do 108 MHz.

Sporazum velja 20 let. Upravni organi Republike Slovenije morajo
upoštevati določila tega sporazuma, še posebej, ker se zaradi
geografske majhnosti Slovenije vsak močnejši radijski signal razširi
prek državne meje. Zato so ta določila pri ugotavljanju medsebojnih
vplivov oziroma motenja med sosednjimi in slovenskimi
radiodifuznimi postajami podlaga za odnose s sosednjimi upravami.
Če Republika Slovenija ne pristopi k sporazumu GE84, kljub temu,
da ga njeni upravni organi polno upoštevajo, frekvence njenih
zvokovnih radiodifuznih postaj ne uživajo v celoti mednarodne
zaščite.

Območna upravna konferenca za načrtovanje VHF zvokovne
difuzije za Območje 1 in del Območja 3 se je odvijala v dveh delih
v Ženevi. Prvi del je bil od 23. avgusta do 17. septembra 1982,
drugi del pa od 29. oktobra do 07. decembra 1984. Sporazum je
bil sprejet in podpisan v Ženevi 07. decembra 1984. V skladu z
določili njegovega 13. člena je pričel veljati dne 01. julija 1987 ob
0001 uri UTC, to pomeni po usklajenem univerzalnem času.

Vpliv na notranjo zakonodajo
Pristop k sporazumu ne bo zahteval sprejema novih ali
spremembe veljavnih predpisov. Upoštevanje določil, ki zahtevajo
usklajevanje z mednarodno zakonodajo, zahteva določeno
organiziranost upravnih organov. V tem primeru so ta določila že
vsebovana v starih ratifikacijskih sporazumih in jih zato omogoča
že veljavna zakonodaja.

Bistveni elementi sporazuma
Podpis tega sporazuma je pogoj, da se Slovenija v okviru ITU-ja
dogovori o dodelitvi in uporabi frekvenc za uporabo pasu 87,5 do
108 MHz za FM zvokovno difuzijo za Območje 1 in del Območja
3 in jih v mednarodnih odnosih tudi zaščiti.

Predračun stroškov
Za pristop k obravnavanemu sporazumu GE84 v okviru ITU-ja
se ne predvideva posebnih stroškov ali dodatnih finančnih
sredstev.

Sporazum GE84 ureja dodeljevanje frekvenc zvokovnim
radiodifuznim postajam v tem pasu. V novo razporejenem pasu
100 do 108 MHz so zaradi možnih vplivov in motenja zračne
poročevalec, št. 39
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

SPORAZUMA

MED

VLADO

REPUDLIKE

SLOVENIJE

VLADO

REPUDLIKE

POLJSKE

VRAČANJU

NIMAJO

IN

PREVZEMU

DOVOLJENJA

ZA

IN

0

OSED,

KI

PREDIVANJE

(DPLVPO)
EPA 1619 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 Republike
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 213. seji dne 19. septembra
1996 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE
POLJSKE O VRAČANJU IN PREVZEMU OSEB, KI NIMAJO
DOVOLJENJA ZA PREBIVANJE,

- dr. Davorin KRAČUN, minister za zunanje zadeve;
- Andrej ŠTER, minister za notranje zadeve;
- Borut LIKAR, državni sekretar v Ministrstvu za notranje
zadeve;
- mag. Slavko DEBELAK, državni sekretar v Ministrstvu za
notranje zadeve;
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka
63. člena Zakona o zunanjih zadevah in predlaga, da se ga
uvrsti na izredno sejo Državnega zbora Republike Slovenije.

1. člen

SPORAZUM
med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Poljske o vračanju in prevzemu oseb,
ki nimajo dovoljenja za prebivanje

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Poljske o vračanju in prevzemu oseb, ki nimajo
dovoljenja za prebivanje, podpisan v Ljubljani dne 28. avgusta
1996.
2. člen

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Poljske, v
nadaljevanju imenovani "pogodbenici", sta
z namenom preprečevanja nezakonite migracije
in ob upoštevanju načel mednarodnega sodelovanja In
obojestranskih interesov
ter v prizadevanju za ureditev vračanja in prevzema oseb, ki
nimajo dovoljenja za prebivanje,
sklenili naslednje:

®Porazum se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:*

Besedilo sporazuma v poljskem jeziku je na vpogled v Sektorju za
Mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije
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1. člen

5. člen

1. Vsaka pogodbenica na prošnjo druge pogodbenice prevzame
brez nepotrebnih formalnosti na ozemlje svoje države vsako
osebo, ki na ozemlju države druge pogodbenice ne izpolnjuje ali
ne Izpolnjuje več predpisanih pogojev za vstop ali bivanje, če je
bilo ugotovljeno ali obstaja domneva, da ima ta oseba državljanstvo
države zaprošene pogodbenice.

1. Pristojni organi zaprošene pogodbenice bodo na prošnjo za
prevzem osebe, ki jo posredujejo pristojni organi pogodbenice
prosilke, pisno odgovorili najkasneje v roku 8 dni.

2. Pogodbenica prosilka bo osebo sprejela nazaj pod istimi pogoji,
če se po kasnejšem preverjanju izkaže, da ta oseba v trenutku,
ko je zapustila ozemlje države pogodbenice prosilke, ni imela
državljanstva države zaprošene pogodbenice.

6. člen'

2. Zaprošena pogodbenica bo vrnjeno osebo prevzela najpozneje
v roku 30 dni od prejema prošnje. V nujnih primerih se lahko ta
rok podaljša, če se tako sporazumejo pristojni organi pogodbenic.

Vsaka pogodbenica bo preučila prošnjo druge pogodbenice o
izvršitvi tranzitnega prevoza čez ozemlje svoje države za osebo,
ki ni njen državljan in jo je pogodbenica prosilka izgnala zaradi
protipravnega bivanja na njenem ozemlju.

2. člen

7. člen

1. Slovensko ali poljsko državljanstvo se ugotavlja na podlagi
naslednjih veljavnih dokumentov:
- vseh vrst potnih listov,
- drugih potnih listin, ki so jih izdali organi pogodbenic,
- osebne izkaznice,
- potrdila o državljanstvu.

Minister za notranje zadeve Republike Slovenije in minister za
notranje zadeve Republike Poljske bosta v roku 60-ih dni od
dneva podpisa tega sporazuma sklenila zapisnik o izvajanju, v
katerem bosta določila predvsem:
1. pristojne organe za pošiljanje in sprejemanje prošenj za
vračanje oseb ali za tranzitni prevoz,
2. obrazec "Prošnje za sprejem osebe" in "Prošnje za tranzitni
prevoz",
3. način poravnave stroškov tranzitnega prevoza, ki jih krije
pogodbenica prosilka.,

2. Državljanstvo se domneva na podlagi naslednjih dokumentov:
- enega od dokumentov iz prvega odstavka, če mu je potekla
veljavnost,
- dokumenta, ki so ga izdali organi zaprošene pogodbenice, s
katerim je potrjena istovetnost (vozniško dovoljenje, pomorska
knjižica itd.),
- fotokopije enega od navedenih dokumentov,
• izjav, ki jih pogodbenici prosilki poda zainteresirana oseba v
materinem jeziku,
- zapisnikov o izjavi prič.

8. člen
1. Določbe tega sporazuma ne posegajo v obveznosti sprejemanja
ali vračanja tujcev, če take obveznosti za pogodbenici izhajajo iz
drugih mednarodnih pogodb.

3. člen

2. Določbe tega sporazuma ne omejujejo obveznosti pogodbenic,
ki izvirajo iz določb Konvencije o statusu beguncev, sklenjene v
Ženevi, dne 28. julija 1951, in Protokola o statusu beguncev,
sklenjenega v New Yorku, dne 31. januarja 1967.

Določbe 1. člena se ustrezno uporabljajo za državljane tretjih
držav in za osebe brez državljanstva, če imajo pravico do stalnega
bivanja ali drugo veljavno dovoljenje za bivanje, na ozemlju države
zaprošene pogodbenice.

3. Določbe tega sporazuma ne predstavljajo ovir za uresničevanje
določb sporazumov o varstvu človekovih pravic, ki sta jih podpisali
pogodbenici.

4. člen
1. Vsaka pogodbenica bo brez nepotrebnih formalnosti in
vnaprejšnjega obveščanja sprejela nazaj državljane tretjih držav
ali osebe brez državljanstva, ki so po zračni poti prispele z ozemlja
države zaprošene pogodbenice, če te osebe ne izpolnjujejo
pogojev za vstop ali pa so bile prijete na letaliških mednarodnih
mejnih prehodih med protipravnim prestopanjem državne meje
pogodbenice prosilke.

9. člen
Po potrebi se bosta pogodbenici posvetovali o vprašanjih glede
izvajanja določb tega sporazuma.
Predlog za posvet lahko poda vsaka pogodbenica.
10. člen

2. Vračanje oseb iz 1. odstavka se izvaja brez zadrževanja teh
oseb na mejnem prehodu s prvim možnim letom na letališče
zaprošene pogodbenice, razen če je bila oseba zadržana zaradi
storitve prekrška protipravnega prestopa meje ali ji je bilo dovoljeno
bivanje zaradi obravnave prošnje za azil ali priznanja statusa
begunca.

Ta sporazum bo sprejet v skladu z zakonodajo vsake pogodbenice
in bo začel veljati po preteku 30-ih dni od dneva izmenjave not o
sprejemu. Sklenjen je za obdobje treh let in se molče podaljšuje
za naslednja triletna obdobja, če ga nobena od pogodbenic ne
odpove po diplomatski poti. V tem primeru sporazum preneha
veljati po 90-ih dneh od dneva prejema obvestila o odpovedi.

3. V drugih primerih je treba prošnjo o nameravanem vračanju
take osebe drugi pogodbenici posredovati najkasneje v 90-ih
dneh od dneva, ko je ta oseba protipravno prestopila državno
mejo in mora vsebovati verodostojne podatke, ki potrjujejo dejstvo
protipravnega prestopa meje.

Sestavljeno v Ljubljani, dne 28. avgusta 1996 v dveh izvodih,
vsak v slovenskem in poljskem jeziku; obe besedili sta enako
verodostojni.
3. člen

4. 90-dnevni rok iz 3. odstavka se lahko zaradi pravnih ovir ali
drugih pomembnih zadržkov, ki onemogočajo vračanje, podaljša,
dokler trajajo ti zadržki.

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve.
4. člen

5. Če se kasneje ugotovi, da je državljan tretje države ali oseba
brez državljanstva prestopila državno mejo zakonito, jo bo
pogodbenica prosilka sprejela nazaj v 30-ih dneh od dneva
izročitve.
poročevalec, št. 39

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
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OBRAZLOŽITEV:
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Poljske o vračanju in prevzemu oseb, ki nimajo dovoljenja za
prebivanje sta minister za notranje zadeve Republike Slovenije
Andrej Ster in minister za notranje zadeve Republike Poljske
Zbigniew Siemiatkowski podpisala v Ljubljani 28. 8. 1996.

Poljske o vračanju in prevzemu oseb, ki nimajo dovoljenja za
prebivanje z zakonom ratificira Državni zbor Republike Slovenije.

Sporazum ureja vprašanja vračanja in ponovnega sprejema oseb,
državljanov obeh držav, kakor tudi državljanov trećih držav, ki
nimajo dovoljenja za prebivanje.

Zaradi uveljavitve sporazuma tudi ne bo potrebno zagotoviti
dodatnih sredstev iz proračuna Republike Slovenije. Stroški za
odstranitev tujca z območja Republike Slovenije se že sedaj, če
tujec nima lastnih sredstev, pokrivajo iz proračuna Republike
Slovenije.

Zaradi uveljavitve tega sporazuma ni potrebno spreminjati
obstoječe zakonodaje ali izdati kakšnega novega predpisa.

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike

31
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- EPA 1620 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 Republike
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 213. seji dne 19. septembra
1996 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE
POLJSKE O SODELOVANJU V BOJU PROTI TERORIZMU,
ORGANIZIRANEMU KRIMINALU TER ILEGALNEMU
PROMETU Z MAMILI, PSIHOTROPNIMI SNOVMI IN
PREKURZORJI

- dr. Davorin KRAČUN, minister za zunanje zadeve;
- Andrej ŠTER, minister za notranje zadeve;
- Borut LIKAR, državni sekretar v Ministrstvu za notranje
zadeve;
- mag. Slavko DEBELAK, državni sekretar v Ministrstvu za
notranje zadeve;
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar'V Ministrstvu za zunanje
zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka
63. člena Zakona o zunanjih in predlaga, da se ga uvrsti na
izredno sejo Državnega zbora Republike Slovenije
1. člen

SPORAZUM
med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Poljske o sodelovanju v boju proti
terorizmu, organiziranemu kriminalu ter
ilegalnemu prometu z mamili, psihotropnimi
snovmi in prekurzorji

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Poljske o sodelovanju v boju proti terorizmu,
0r
ganiziranemu kriminalu ter ilegalnemu prometu z mamili,
psihotropnimi snovmi in prekurzorji, podpisan v Ljubljani dne 28.
avgusta 1996.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:*

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Poljske, v
nadaljevanju pogodbenici, sta v prizadevanju, da:
- prispevata k razvoju dvostranskih stikov,

besedilo sporazuma v poljskem jeziku |e na vpogled v Sektorju za
Mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.
33
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z mamili, psihotropnimi snovmi in njihovimi prekurzorji in druge
tovrstne informacije;

- sodelujeta na področju zatiranja kriminala, posebno
organiziranega in ilegalnega prometa z mamili, psihotropnimi
snovmi in prekurzorji ter njegovega uspešnega preprečevanja,

3) izmenjavali izkušnje o kriminalističnih in kriminoloških metodah
in razvoju le-teh;

- krepita skupna prizadevanja v boju proti terorizmu,

4) izmenjavali vzorce novih mamil, psihotropnih snovi in
prekurzorjev rastlinskega in sintetičnega izvora;

- uskladita svoje delovanje proti mednarodnemu organiziranemu
kriminalu, upoštevajoč mednarodne sporazume, ki se nanašajo
na ta področja,

5) izmenjavali izkušnje o nadzoru in zakonitem ravnanju z mamili,
psihotropnimi snovmi in prekurzorji;

sklenili ta sporazum:
1. člen

6) izvajali usklajene policijske ukrepe z namenom preprečevanja
nedovoljenega pridobivanja mamil, psihotropnih snovi in
prekurzorjev.

1. Pogodbenici bosta v skladu z zakonodajo svojih držav
sodelovali pri preprečevanju terorizma, ilegalnega prometa z
mamili, psihotropnimi snovmi in prekurzorji, organiziranega
kriminala, pri odkrivanju in preganjanju teh oblik kriminala pa tudi
na področju preprečevanja, odkrivanja in preganjanja drugih oblik
kriminala.

4. člen
Pristojni organi obeh pogodbenic bodo z namenom preprečevanja
terorističnih dejanj, upoštevajoč veljavne predpise in določila tega
dogovora, izmenjali podatke in ugotovitve:

2. Pogodbenici bosta sodelovali zlasti v primerih, ko se kazniva
dejanja ali priprave nanje realizirajo na ozemlju države ene od
pogodbenic, informacije pa kažejo na ozemlje države druge
pogodbenice.

1) o načrtovanih ali izvršenih terorističnih dejanjih, udeleženih
osebah, načinih izvedbe in o tehničnih sredstvih, ki so bila
uporabljena;
2) o terorističnih skupinah, njihovih članih, ki načrtujejo, izvajajo
oziroma so izvajali kazniva dejanja na ozemlju države ene od
pogodbenic na njeno škodo ali proti njenim interesom, kakor tudi
informacije, koristne za prijetje teroristov ali za preprečitev drugih
nasilnih dejanj.

2. člen
V okviru sodelovanja pri odkrivanju in preprečevanju kriminala,
predvsem organiziranega kriminala, bodo pristojni organi
pogodbenic:

5. člen

1) sporočali drug drugemu podatke o osebah, vpletenih v
organiziran kriminal, o stikih med storilci kaznivih dejanj, informacije
o organizacijah in skupinah kriminalcev, tipičnem obnašanju
storilcev in skupin, o dejstvih, posebno o času, kraju in načinu
storitve kaznivih dejanj, o ciljih napadov, posebnih okoliščinah,
predpisih, ki so bili kršeni, in o uporabljenih ukrepih;

Sodelovanje pogodbenic zajema tudi izmenjavo informacij:
1) o predpisih v zvezi s kaznivimi dejanji;
2) o koristih, ki si jih pridobijo osebe s kriminalno dejavnostjo;

2) na zaprosilo druge pogodbenice izvajali policijske ukrepe, ki
so v skladu z veljavnimi predpisi zaprošene pogodbenice;

3) o predpisih, ki se nanašajo na tujce in na pridobljene izkušnje
v preprečevanju nedovoljene migracije oseb;

3) izmenjavali podatke in izkušnje o metodah in novih oblikah, ki
jih uporabljajo storilci v mednarodnem kriminalu;

4) koristnih za preprečevanje ilegalnega prehajanja državne meje
in organiziranega tihotapljenja ljudi;

4) izmenjavali izkušnje o kriminalističnih in kriminoloških metodah
In razvoju le-teh;

5) o predpisih, ki urejajo zakonit promet z mamili, psihotropnimi
snovmi in prekurzorji.
6. člen

5) na zaprosilo druge pogodbenice izmenjavali informacije ali
vzorce snovi in predmetov, povezanih s kaznivo dejavnostjo;

i
Pristojni organi pogodbenic:

6) organizirali izmenjavo strokovnjakov z namenom izboljšanja
učinkovitosti boja proti organiziranemu in drugemu kriminalu;

za Republiko Slovenijo: Ministrstvo za notranje zadeve,
Ministrstvo za zdravstvo in Ministrstvo za finance,

7) po potrebi organizirali delovna srečanja z namenom priprave
in izvajanja nujnih ukrepov.

za Republiko Poljsko: minister za notranje zadeve in minister za
zdravstvo in socialno varstvo, bodo vzpostavili neposredno
sodelovanje v okviru svojih pristojnosti. Obseg In oblike
sodelovanja bodo opredeljene v posebnih protokolih.

3. člen
Za preprečevanje nedovoljenega gojenja, proizvodnje,
pridobivanja, izvoza, uvoza in tranzita mamil, psihotropnih snovi
In prekurzorjev ter nedovoljenega prometa z njimi si bodo pristojni
organi pogodbenic v skladu s predpisi obeh držav In upoštevajoč
določila tega sporazuma:

7. člen
Izmenjava osebnih podatkov poteka na podlagi določil tega
sporazuma skladno s predpisi, veljavnimi v državi tiste
pogodbenice, ki podatke posreduje.

1) sporočali Informacije o osebah, udeleženih pri pridobivanju In
prometu mamil, psihotropnih snovi in prekurzorjev, o njihovih
skrivališčih, prevoznih sredstvih in načinih storitve kaznivih dejanj,
o krajih izvora in kam je blago namenjeno In o drugih posebnostih,
če je to potrebno za preprečevanje kaznivih dejanj;

Pogodbenici se bosta medsebojno informirali o veljavnih predpisih
s tega področja.
8. člen
1. Pristojni organi pogodbenic so dolžni zagotoviti zaščito vseh
podatkov, ki so bili označeni kot zaupni.

2) izmenjavali informacije o metodah ilegalne mednarodne trgovine
poročevalec, št. 39
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2. Prejeta gradiva in podatke je mogoče izročiti tretji državi izključno
na podlagi pisnega soglasja pristojnih organov pogodbenice, ki jih
je posredovala.

sporazuma, krije vsaka pogodbenica sama, če se v konkretnih
primerih pogodbenici ne dogovorita drugače.
13. člen

9. člen

1. Ta sporazum začne veljati po preteku tridesetih dni od dneva,
v katerem si pogodbenici pisno in po diplomatski poti sporočita,
da so bili izpolnjeni notranjepravni pogoji za njegovo uveljavitev.

Vsaka pogodbenica ima pravico v celoti ali delno odkloniti
sodelovanje, če bi realizacija prošnje druge pogodbenice ogrozila
njeno suverenost, varnost države ali druge bistvene interese ali
že bi bila v nasprotju s predpisi.

2. Sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica
ga lahko odpove z notifikacijo in v takem primeru sporazum
preneha veljati po preteku šestih mesecev od dneva prejema
odpovedi.

O odklonitvi sodelovanja se bodo pristojni organi pogodbenic
nemudoma pisno obvestili.
10. člen

Sestavljeno v Ljubljani dne 28. avgusta 1996 v dveh izvodih,
vsak v slovenskem in poljskem jeziku; obe besedili sta enako
verodostojni.

Pogodbenici pooblaščata svoja ministra za notranje zadeve, da
določita vsak po eno osebo, ki bo vzdrževala stike s pristojnimi
organi druge pogodbenice.

3. člen

11. člen

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve.

Določila tega sporazuma ne posegajo v obveznosti, ki izhajajo iz
drugih mednarodnih pogodb, ki sta jih sklenili pogodbenici.

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

12. člen
Stroške, ki nastajajo zaradi sodelovanja na podlagi določil tega

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Poljske o sodelovanju v boju proti terorizmu, organiziranemu
kriminalu ter ilegalnemu prometu z mamili, psihotropnimi snovmi
in prekurzorji sta minister za notranje zadeve Republike Slovenije
Andrej Šter in minister za notranje zadeve Republike Poljske
Zbignievv Siematkovvski podpisala v Ljubljani 28. 8. 1996.

in realizacijo skupnih ukrepov in z nuđenjem strokovne pomoči.
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Poljske v boju proti terorizmu, organiziranemu kriminalu ter
ilegalnemu prometu z mamili, psihotropnimi snovmi in prekurzorji
z zakonom ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
Zaradi uveljavitve tega sporazuma ni potrebno spreminjati
obstoječe zakonodaje ali izdati kakšnega novega predpisa.

Sporazum ureja sodelovanje pri preprečevanju terorizma,
organiziranega kriminala, ureja tudi način sodelovanja obeh
ministrstev pri preprečevanju, odkrivanju in preganjanju prometa
z
mamili, psihotropnimi snovmi in prekurzorji ter ostalih oblik
kriminala. Sodelovanje bo potekalo z izmenjavo informacij, pripravo

Zaradi uveljavitve sporazuma tudi ne bo potrebno zagotoviti
dodatnih sredstev iz proračuna Republike Slovenije

35
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• EPA 1622 Vlada Republike Slovenije je na 213. seji dne 19. septembra
1996 določila besedilo:

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

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE
POLJSKE O SODELOVANJU NA PODROČJU
VETERINARSKE MEDICINE,

- dr. Davorin KRAČUN, minister za zunanje zadeve;
- dr. Jože OSTERC, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano;
- Mihael VENGUŠT, direktor Veterinarske uprave Republike
Slovenije;
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar v, Ministrstvu za zunanje
zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka
63. člena Zakona o zunanjih zadevah in predlaga, da se ga
uvrsti na izredno sejo Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
1. člen

SPORAZUM
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO
REPUBLIKE POLJSKE O SODELOVANJU NA
PODROČJU VETERINARSKE MEDICINE

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije In Vlado
^©publike Poljske o sodelovanju na področju veterinarske mediane, podpisan v Ljubljani dne 19.07.1996.
2. člen

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Poljske, v nadaljnjem
besedilu pogodbenici, sta v želji, da razširita in poglobita
medsebojno sodelovanje na področju veterinarske medicine in z
namenom zaščite pred nevarnostjo, kakršno pomenijo kužne
bolezni živali in higiensko neustrezna kakovost živil živalskega
izvora, ter v želji po nadaljnjem razvijanju odnosov med državama,
sklenili ta sporazum.

Sporazum se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:*

®8sedllo sporazuma v poljskem jeziku je na vpogled v Sektorju za
^narodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.
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tehnoloških dosežkov in pri izmenjavi izkušenj na področju
veterinarske medicine.

1. člen
Pogodbenici bosta sodelovali pri zaščiti ozemlja svojih držav pred
vnosom kužnih bolezni živali pri uvozu, izvozu in tranzitu živali,
surovin, živil živalskega izvora, bioloških snovi in krme ter
predmetov, s katerimi se lahko prenašajo kužne bolezni živali.

6. člen
1. Stroške izmenjave informacij in strokovnega gradiva bo kril
pošiljatelj.

2. člen

2. Ob izmenjavi strokovnjakov se stroški izmenjave krijejo v skladu
z dogovorom ustreznih veterinarskih organov pogodbenic.

Pristojna veterinarska organa pogodbenic sta:

7. člen

1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike
Slovenije, Veterinarska uprava Republike Slovenije

1. Po potrebi se bodo predstavniki pristojnih veterinarskih organov
pogodbenic sestali v Ljubljani ali v Varšavi v času, ki ga bosta
sporazumno določila pristojna veterinarska organa pogodbenic.

2. minister za kmetijstvo in prehrano Republike Poljske.
3. člen

2. Spore, ki se nanašajo na razlago ali izvajanje tega sporazuma,
bosta pogodbenici reševali z neposrednimi dogovori med
pristojnima veterinarskima organoma.

Pristojna veterinarska organa pogodbenic bosta uskladila skupno
delovanje z namenom poenostavitve izvajanja veljavnih
veterinarskih postopkov pri uvozu, izvozu in tranzitu živali in
drugih pošiljk, za katere je obvezen veterinarskosanitarni nadzor
na meji. Dogovor o skupnem delovanju bo upošteval predpise
Evropske zveze in načela, ki izhajajo iz mednarodne Konvencije
o usklajevanju mejnih kontrol blaga, podpisane 21. oktobra 1982
v Ženevi.

3. Če z neposrednimi dogovori iz drugega odstavka pogodbenici
ne dosežeta soglasja, bosta reševali spore po diplomatski poti.
8. člen
Ta sporazum ne vpliva na pravice in dolžnosti pogodbenic, ki
izhajajo iz drugih mednarodnih sporazumov, ki sta jih pogodbenici
že sklenili.

4. člen
1. Pristojna veterinarska organa pogodbenic se obvezujeta, da:

9. člen

1) se bosta nemudoma obveščala o pojavu tistih kužnih boleznih,
ki so navedene v seznamu A Kodeksa Mednarodnega urada za
kužne bolezni (Office International des Epizooties - O.I.E.).
Obvestilo mora vsebovati vrsto in število obolelih živali, kraj
ugotovitve bolezni, vrsto in način diagnoze in vse uvedene ukrepe
za izkoreninjenje bolezni,

1. Ta sporazum morata pogodbenici odobriti v skladu s svojimi
predpisi, kar bo potrjeno z izmenjavo diplomatskih not. Veljati
začne 30 dni po prejemu kasnejše note.
2. Sporazum je sklenjen za pet let. Njegova veljavnost se
samodejno podaljša za naslednje petletno obdobje, razen če ga
katera od pogodbenic po diplomatski poti ne odpove najmanj šest
mesecev pred potekom njegove veljavnosti.

2) si bosta pošiljala obvestila o nadaljnjem poteku bolezni vse do
takrat, dokler se bolezen popolnoma ne izkorenini.

10. člen

2. Če se pojavi na ozemlju ene od pogodbenic katera koli kužna
bolezen živali iz prvega odstavka, bo ta obvestila drugo
pogodbenico o vrsti in tipu povzročitelja bolezni.

Z dnem uveljavitve tega sporazuma preneha v odnosih med
Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko veljati Pogodba med
Vlado Federativne ljudske republike Jugoslavije in Vlado Ljudske
republike Poljske o sodelovanju na področju veterinarstva,
podpisana 5. maja 1960 v Varšavi.

3. Pristojna veterinarska organa pogodbenic se morata
medsebojno nemudoma obvestiti o sprejetih preventivnih ukrepih
ob izbruhu kužne bolezni živali iz prvega odsavka v eni izmed
sosednjih držav.

Sklenjeno v Ljubljani, dne 19. 7. 1996 v dveh izvirnikih, vsak v
slovenskem In poljskem jeziku, pri čemer sta besedili enako
verodostojni.

4. Pristojna veterinarska organa pogodbenic si bosta medsebojno
redno pošiljala uradna poročila o gibanju kužnih bolezni živali.

3. člen

5. Pogodbenici si bosta vzajemno omogočali veterinarskosanitarni
nadzor pristojnih veterinarskih organov v obratih, registriranih za
izvoz mesa in živil živalskega izvora.

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.

6. Pristojna veterinarska organa pogodbenic si bosta izmenjavala
vzorce veterinarskih zdravstvenih spričeval (certifikatov), ki
določajo pogoje uvoza živali in drugih pošiljk, za katere je obvezen
veterinarskosanitarni nadzor na meji in se bosta sproti obveščala
o njihovih spremembah in dopolnitvah.

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

5. člen
Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje pristojnih veterinarskih
organov in znanstvenih ustanov pri uporabi znanstvenih in
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OBRAZLOŽITEV:
Sporazum ureja tudi podlage za pripravo vseh dokumentov in
postopkov ter pogojev izvoza, uvoza in tranzita iz, v oziroma
preko ozemlja držav pogodbenic.

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Poljske o sodelovanju na področju veterinarske medicine (v
nadaljnjem besedilu sporazum) je bil podpisan v Ljubljani 19. julija
1996. Podpisala sla ga minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije, prof. dr. Jože Osterc za Vlado
Republike Slovenije in minister za kmetijstvo in prehrano Republike
Poljske, Roman Jagielinski za Vlado Republike Poljske.

Državi pogodbenici bosta razvijali tudi znanstveno in strokovno
sodelovanje na področju veterinarske medicine z izmenjavo
strokovnih publikacij In veterinarskih strokovnih delavcev.
Sporazum tudi ureja sistem reševanja spornih vprašanj.

Sporazum ureja sodelovanje na področju spremljanja in izvajanja
ukrepov ob pojavu kužnih bolezni. Osnova za izvajanje teh ukrepov
so principi iz Kodeksa bolezni Mednarodnega urada za epizoozije
v Parizu.

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o
zunanjih zadevah z zakonom ratificira Državni zbor Republike
Slovenije.
Izvajanje sporazuma ne zahteva dodatna proračunska sredstva.

S sporazumom se določajo načini sporočanja o gibanju kužnih
bolezni in ukrepi za skupno zatiranje kužnih bolezni in varstvo
lastnih čred pred prenašanjem teh bolezni.

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

RATIFIKACIJI

SPORAZUMA

SLOVENIJE

ŠVEDSKE

DVOSTRANSKEGA

MED

IN

VLADO

GLEDE

DOLOČENIH

REPUBLIKE

KRALJEVINE

PREVZEMA

DOLGOV

SOCIALISTIČNE

REPUBLIKE

VLADO

NEKDANJE

FEDERATIVNE

JUGOSLAVIJE

(BKSPDD)

- EPA 1640 Vlada Republike Slovenije je na 214. seji dne 26. septembra
1996 določila besedilo:

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 Republike Slovenije
in njegovih delovnih teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI DVOSTRANSKEGA
SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN
VLADO KRALJEVINE ŠVEDSKE GLEDE PREVZEMA
DOLOČENIH DOLGOV NEKDANJE SOCIALISTIČNE
FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE,

- dr. Davorin KRAČUN, minister za zunanje zadeve;
- Mitja GASPARI, minister za finance;
- Meta BOLE, državna podsekretarka v Ministrstvu za finance;
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve.
•»

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka
63. člena Zakona o zunanjih zadevah in predlaga, da se ga
uvrsti na izredno sejo Državnega zbora Republike Slovenije.

1. člen

DVOSTRANSKI SPORAZUM
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO
KRALJEVINE ŠVEDSKE GLEDE PREVZEMA
DOLOČENIH DOLGOV NEKDANJE
SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE
JUGOSLAVIJE

Ratificira
se Dvostranski sporazum med Vlado Republike Slovenije
ln
Vlado Kraljevine Švedske glede prevzema določenih dolgov
ns
kdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije, podpisan
v
Ljubljani 13. septembra 1996.
2. člen
s
Porazum
sl

se v izvirniku v angleškem jeziku ter v prevodu v
°venskem jeziku glasi:

Sklicujoč se na pisma predsednika Pariškega kluba ministru za
finance Republike Slovenije z dne 25. septembra 1992,6. januarja
1993 in 5. julija 1993 in na pisma ministra za finance Republike
Slovenije predsedniku Pariškega kluba z dne 23. junija 1992,13.
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junija 1992, 27. oktobra 1992, 23. aprila 1993 in 27. julija 1993
glede določenih tujih dolgov nekdanje Socialistične federativne
republike Jugoslavije1, ki jih prevzema Vlada Republike Slovenije
sta se Vlada Republike Slovenije in Vlada Kraljevine Švedske
sporazumeli o naslednjem:

c) Če znesek plačljiv v skladu z določbami tega člena, na dan
zapadlosti ni bil plačan, se na ta znesek plačajo obresti od dneva
zapadlosti do in vključno z dnem dejanskega plačila po obrestni
meri, ki je za eno odstotno točko višja od obrestne mere, določene
v odstavku b) zgoraj.

1. člen

4. člen

Obseg sporazuma

Izvajanje

Ta sporazum se uporablja za določene dolgove, ki izhajajo iz
dvostranskih sporazumov z dne 1. februarja 1985, 6. februarja
1986, 17. marca 1987 in 22. decembra 1988 med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Kraljevine Švedske ("dvostranski sporazumi"), ki
jih Vlada Republike Slovenije prevzema kot svoj lasten dolg.
Dvostranski sporazumi so priloženi in so sestavni del tega
sporazuma.

Novo Ljubljansko banko in EKN, vsako v okviru svojih pooblastil,
sta njuni vladi s polno odgovornostjo pooblastili za izvajanje tega
sporazuma.
5. člen
Odgovornost vlade
Vlada Republike Slovenije prevzame vso odgovornost za dolgove
in za redno poravnavanje vseh plačil po tem sporazumu.

Dolgovi, ki jih zajema ta sporazum (dolgovi) so razčlenjeni v
prilogah k protokolu (protokol), ki sta ga sočasno s tem
sporazumom podpisala Nova Ljubljanska banka in Švedski odbor
za izvozne kreditne garancije in so edini dolg Vlade Republike
Slovenije in slovenskih subjektov iz dvostranskih sporazumov.
Protokol je sestavni del tega sporazuma.

6. člen
Reševanje sporov
Pogodbenici poskušata s pogajanji reševati vse spore, ki bi nastali
v zvezi s tem sporazumom in protokolom. Če pogodbenici spora
ne moreta rešiti s pogajanji, spor na prošnjo katere koli
pogodbenice rešujejo trije arbitri. Enega od arbitrov imenuje Vlada
Republike Slovenije, drugega Vlada Kraljevine Švedske in ta dva
arbitra imenujeta tretjega.

2. člen
Določbe o plačilu
Vlada Republike Slovenije bo poravnala dolgove, tako glavnico
kot konsolidirane obresti, razen zneskov iz 3. člena spodaj, v
skladu z ustreznimi določbami dvostranskih sporazumov glede
načina plačila.

Če se arbitra ne bi mogla sporazumeti o tretjem arbitru, ga ali jo
imenuje predsednik Meddržavnega sodišča. Če je predsednik
Meddržavnega sodišča državljan Slovenije ali Švedske, to
dolžnost prevzame podpredsednik Sodišča ali, če je ta državljan
Slovenije ali Švedske, po rangu najvišji sodnik Sodišča, ki nI
državljan nobene od obeh držav.

3. člen
Odložena plačila

Odločitev arbitrov je dokončana in obvezujoča za pogodbenici.

a) Odloži se plačilo zneskov glavnice in konsolidiranih obresti
(zaostala plačila), ki so zapadli in še niso bili plačani na dan tega
sporazuma in jih bo Vlada Republika Slovenije poplačala v šestih
enakih obrokih na naslednje datume:
30. junija 1996
31. marca 1997
30. septembra 1996
30. septembra 1997

Pogodbenici pa se lahko sporazumeta, da spor rešuje en arbiter.
7. člen
Veljavnost sporazuma
Ta sporazum začne veljati, ko ga odobrita pristojna organa obeh
pogodbenic.
Za Slovenijo je sporazum odobren z ratifikacijo v Državnem zboru
Slovenije.
Za Švedsko je sporazum dobrem s podpisom. V ta namen
Slovenija pisno obvesti švedsko, da so bili izvedeni postopki, K1
so v skladu z njeno zakonodajo potrebni za uveljavitev tega
sporazuma.

b) Za neplačani del zaostanka se plačajo obresti. Obresti se
Izračunajo od dneva zapadlosti za točno število zamujenih dni,
upoštevajoč 360 dni dolgo leto.
Za obresti velja obrestno obdobje šest mesecev in se plačujejo
polletno za nazaj, 31. marca in 30. septembra vsakega leta. Prvo
obrestno obdobje traja od 1. januarja 1991 do vključno 30. junija
1996, drugo obrestno obdobje pa od 1. julija 1996 do vključno 30.
septembra 1996. Naslednja obrestna obdobja se bodo začela 1.
oktobra in 1. aprila vsakega leta. Glede na prvo obrestno obdobje
se uporabljena obrestna mera posebej določi za vsako naslednje
obdobje šestih mesecev.

Da bi to potrdili, so spodaj podpisani pravilno pooblaščeni podpisali
ta sporazum.
Sestavljeno v Ljubljani, dne 13. septembra 1996,
v dvojniku v angleškem jeziku, oba Izvoda sta enako verodostojna.

Uporabljena obrestna mera je skladna z obrestno mero, določeno
v dvostranskih sporazumih.

3. člen
Zneski, skladno s sporazumom zapadli v plačilo do uveljavitve
sporazuma, se bodo poravnali takoj po uveljavitvi sporazuma.

1
Sklicujoč se na dejstvo, da je Socialistična federativna republika Jugoslavija
prenehala obstajati. Vse države, ki so se pojavile na območju nekdanje
Socialistične federativne republike Jugoslavije (vključno z Republiko
Slovenijo), so pravne naslednice nekdanje Socialistične federativne republike
Jugoslavije.
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4. člen

- Sporazum med Zveznim izvršnim svetom Socialistične
federativne republike Jugoslavije in Vlado Kraljevine Švedske o
konsolidaciji jugoslovanskega dolga za čas od 1. aprila 1988 do
30. junija 1989 z dne 22. decembra 1988,

Hkrati s tem zakonom se objavijo v izvirniku v angleškem jeziku
ter v prevodu v slovenskem jeziku tudi
• Sporazum med Zveznim izvršnim svetom Socialistične
federativne republike Jugoslavije in Vlado Kraljevine Švedske o
konsolidaciji jugoslovanskega dolga za 1984 z dne 1. februarja
1985,

omenjeni v sporazumu.
5. člen
Za izvajanje sporazumov skrbi Ministrstvo za finance Republike
Slovenije.

• Sporazum med Zveznim izvršnim svetom Socialistične
federativne republike Jugoslavije in Vlado Kraljevine Švedske o
konsolidaciji jugoslovanskega dolga za čas od 1. januarja 1985
do 15. maja 1986 z dne 6. februarja 1986,
/

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

- Sporazum med Zveznim izvršnim svetom Socialistične
federativne republike Jugoslavije in Vlado Kraljevine Švedske o
konsolidaciji jugoslovanskega dolga za čas od 16. maja 1986 do
31. marca 1988 z dne 17. marca 1987,

OBRAZLOŽITEV:
1. Splošno:

- Ustavni zakon za izvedbo Temeljne ustavne listine o
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list
Republike Slovenije, št. 1/91-1);

Dne 13. septembra 1996je bil v Ljubljani na podlagi sklepov Vlade
Republike Slovenije z dne 27.6.1996 in Odbora državnega zbora
za mednarodne odnose z dne 11.7.1996 podpisan Dvostranski
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine
Švedske glede prevzema določenih dolgov nekdanje Socialistične
federativne republike Jugoslavije (v nadaljevanju: sporazum).

■ Ustavni zakon o dopolnitvi ustavnega zakona za izvedbo
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije (Uradni list Republike Slovenije, št. 21/94):
Zakon o načinih in pogojih izpolnjevanja obveznosti iz dvostranskih
sporazumov za prevzem slovenskega dela dolga, ki izvira iz
dvostranskih sporazumov za konsolidacijo dolga bivše SFRJ,
sklenjenih med SFRJ in državami članicami Pariškega kluba v
obdobju 1984-1988 (v nadaljevanju: zakon o Pariškem klubu)
(Uradni list Republike Slovenije, št. 1/96).

Na podlagi tega sporazuma je bil pripravljen izvedbeni protokol
med Švedskim svetom za izvozne kreditne garancije in Novo
ljubljansko banko d.d., Ljubljana in sicer: Protokol k
dvostranskemu sporazumu med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Kraljevine Švedske glede prevzema določenih dolgov
nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije.

Poleg zgoraj navedenih pravnih temeljev za ureditev slovenskih
obveznosti do držav članic Pariškega kluba je pomembno tudi to,
da je sporazum sklenjen na obojestranski ugotovitvi, da je
nekdanja SFRJ prenehala obstajati.

p

odpis sporazuma s Kraljevino Švedsko je bil pogoj za ureditev
slovenskih razmerij, ki izhajajo iz naslova refinanciranih dolgov,
kijih je v letu 1984-1989 sklediia bivša SFRJ s Kraljevino Švedsko
kot državo članico Pariškega kluba. Republika Slovenija oziroma
slovenski končni uporabniki bodo na podlagi sporazuma prevzeli
obveznosti v obsegu in pod pogoji, ki izvirajo iz dvostranskih
sporazumov o konsolidaciji dolga, sklenjenih med nekdanjim
Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne
'epublike Jugoslavije in Vlado Kraljevine Švedske v obdobju 19841989.

Nadalje so vir urejanja odnosov s Kraljevino Švedsko kot državo
članico Pariškega kluba tudi pisma z dne 25.9.1992, 6.1.1993 in
5.7.1993, ki jih je minister za finance Republike Slovenije izmenjal
s predsednikom Pariškega kluba.
•»
3. Načini Izpolnjevanja obveznosti:

2 ratifikacijo sporazuma se bo dokončno uredilo razmerje
slovenskih končnih uporabnikov oziroma Vlade Republike Slovenije
* Vlado Kraljevine Švedske kot upnice iz naslova nasledstva
dolgov bivše SFRJ. Neurejeni odnosi s tujimi upniki so eden izmed
n
ejbolj motečnih dejavnikov v finančnih in poslovnih odnosih s
,u
lino. Eno izmed področij rednih letnih pregledov misije
Mednarodnega denarnega'sklada (IMF) je tudi pregledovanje
r
ednega odplačevanja zunanjih kreditnih obveznosti držav članic,
kamor sodi tudi dolg do Pariškega kluba.

Republika Slovenija s Kraljevino Švedsko kot državo članico
Pariškega kluba ureja prevzem dolga bivše SFRJ na podlagi
kriterija alociranega dolga, kjer so slovenski končni uporabniki
znani in predstavlja edini dolg slovenskih končnih uporabnikov iz
tega naslova. Aloclranl dolg ne bo obremenjeval proračuna
Republike Slovenije, saj ga bodo plačali slovenski končni
uporabniki, ki so dolg najeli in koristili. Alocirani dolg se s strani
slovenskih bank dolžnic do tujine po ročnostih iz starih
sporazumov o refinanciranju dolga do Pariškega kluba - Kraljevina
Švedska, tekoče poravnana. Gre za urejanje komercialnih
obveznosti, ki so zavarovane pri instituciji Exportkreditnamnden
(EKN), Vlada Republike Slovenije nastopa navzven kot dolžnik.
V tem primeru se bo notranjepravna ureditev plačila dolga'
slovenskih končnih uporabnikov izvajala na podlagi 5. člena zakona
o Pariškem klubu.

Pravni temelji:
Sporazum je bil podpisan na podlagi naslednjih pravnih temeljev,
' ustavnopravno in notranjepravno urejajo problematiko
fgevzema slovenskega dela dolga nekdanje SFRJ do Kraljevine
Vedske:
43
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Način plačil obveznosti je določen v protokolu k dvostranskemu
sporazumu, ki ga sklene Švedski svet za izvozne kreditne
garancije (EKN) in Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana.
Tretiranje plačil zaostalih glavnic in obresti (vključno zamudne
obresti) pa se izvaja v skladu s pismi izmenjanimi med ministrstvom
za finance Republike Slovenije in predsednikom Pariškega kluba
z dne 25.9.1992, 6.1.1993 in 5.7.1993 in kot izhaja iz priloženih
tabel Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana. Ob uveljavitvi
sporazuma iz naslova zaostalih glavnic bosta poravnana v
enkratnem znesku dva od šestih obrokov.
4. Začetek veljavnosti:
Sporazum začne veljati z dnem, ko bo slovenska stran sporočila
drugi strani, da se je v Republiki Sloveniji končal postopek za

njegovo uveljavitev.
5. Finančne obveznosti v zvezi z izvajanjem
sporazuma
Z ratifikacijo sporazuma ne bodo nastale neposredne finančne
obveznosti za proračun Republike Slovenije, saj gre za poplačilo
alociranega dolga s strani znanih slovenskih končnih uporabnikov,
ki so kredite najeli in koristili.
6. Ratifikacija sporazuma in vpliv na domačo
zakonodajo
Sporazum z zakonom ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
Ratifikacija sporazuma ne bo vplivala na našo domačo zakonodajo
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obdobja se določi za vsako obrestno obdobje posebej in ustreza
letni stopnji, ki je za 5/8 odstotne točke letno višja od stopnje, po
kateri prvorazredne banke od 11. uri ali okrog 11. ure dopoldne
(po londonskem času) na delovni dan bank v Stockholmu, ki je
dva bančna delovna dneva v Londonu pred začetkom
posameznega obrestnega obdobja, na medbančnem trgu za
podoben znesek ponujajo Skandinaviska Enskilda Banken, Stockholm, Švedska šestmesečne vloge v ameriških dolarjih. Če
Skandinaviska Enskilda Banken niso ponujene nobene vloge kot
omenjeno, potem se dolgovi obrestujejo po stopnji, ki je za 5/8
odstotne enote letno višja od stopnje, po kateri prvorazredne
banke sicer lahko dobijo take vloge na mednarodnem trgu.

SPORAZUM MED
ZVEZNIM IZVRŠNIM SVETOM SKUPŠČINE
SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE
JUGOSLAVIJE IN VLADO KRALJEVINE
ŠVEDSKE O KONSOLIDACIJI
JUGOSLOVANSKEGA DOLGA ZA 1984
Glede na usklajeni zapisnik, ki so ga 22. maja 1984 v Parizu
podpisali predstavniki Vlade Socialistične federativne republike
Jugoslavije in predstavniki vlad nekaterih držav upnic, vključno s
Kraljevino švedsko, glede olajšave nekaterih obveznosti odplačila
jugoslovanskega zunanjega dolga, sta se Vlada Kraljevine
Švedske in Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne
republike Jugoslavije (v nadaljevanju Zvezni izvršni svet)
dogovorila o naslednjem:

EKN zaporedoma pošilja Banki izpiske o obrestih, ki se uporabljajo
za vsako obrestno obdobje.
če znesek, ki ga je treba plačati po tem sporazumu, ni prejet na
dan njegove zapadlosti, se od dneva zapadlosti do vključno dneva
dejanskega plačila na ta znesek plačujejo obresti po stopnji, ki je
za eno odstotno točko višja od stopnje, ki se uporablja in je
določena na omenjeni način.

1. člen
Obseg sporazuma
Ta sporazum se uporablja za neporavnane stroške glavnice,

4. člen

(I) ki jih dolgujejo jugoslovanski subjekti po komercialnih pogodbah,
sklenjenih pred 2. decembrom 1982, za katere jamči Švedski
odbor za izvozne kreditne garancije (EKN) in ki predvidevajo
obdobje kreditiranja, daljše od enega leta in

Valuta plačila
Plačila, ki jih je treba izvršiti po tem sporazumu, pa naj gre za
glavnico ali obresti, se izvršijo v valuti/valutah, določenih v izvirnih
pogodbah, kot so navedene v dodatku k Protokolu.

(ii) ki so ali bodo zapadli od 1. januarja 1984 do vključno 31.
decembra 1984.

5. člen

Dolgovi, ki jih zajema Sporazum, (dolgovi) so podrobno navedeni
v dodatku k Protokolu (Protokol), ki sta ga 23. januarja 1985
Podpisala EKN in Investiciona banka Titograd - Udružena banka,
Ti tog rad (Banka), in je sestavni del Sporazuma.

Postopek plačila itd.
Vsa plačila, ki jih zajema ta sporazum, je treba izvršiti brez
obvestila ali zahteve in brez odbitka kakršnih koli sedanjih ali
prihodnjih davkov ali odbitkov, uvedenih v Socialistični federativni
republiki Jugoslaviji, in se izvršijo na način, opisan v Protokolu.

Razume se, da se obresti, ki so se natekle do (vključno) prvotnih
dni zapadlosti, plačajo na te dni.

Če znesek, plačan po tem sporazumu, ne zadošča za pokritje
celotnega dolgovanega zneska, se plačani znesek razporedi na
dolgove v kronološkem redu njihove zapadlosti v skladu s
Sporazumom in torej v prvem primeru na obresti, nastale po
dnevu zapadlosti, v drugem primeru na obresti, nastale do vključno
dneva zapadlosti in nato na glavnico.

2. člen
Načrt odplačil
Plačila dolgov se izvršijo v šestih enakih polletnih obrokih na
naslednje datume:

6. člen

31. decembra 1988
3o
- junija 1989
31
• decembra 1989
30- junija 1990
31 • decembra 1990 in
30
- junija 1991

Odgovornost vlade

3. člen

Zvezni izvršni svet prevzame polno odgovornost za pravočasno
izpolnjevanje vseh plačil po tem sporazumu kot tudi za plačila
obresti, natečenih do prvotnih dni zapadlosti, kot je navedeno v
tretjem odstavku 1. člena.

Obresti

7. člen

Obresti se plačajo na neporavnano stanje celotnega zneska
^olgov. Obresti se izračunajo za točno število dni, ki so pretekli
°o Prvotnih dni zapadlosti, na podlagi leta s 360 dnevi. Obresti se
P'ačujejo polletno za nazaj vsakega 31. decembra in 30. junija, z
z
ačetkom 30. junija 1985.

Izvajanje
EKN in Banko, vsako v okviru svojih pooblastil, sta njuni vladi s
polno odgovornostjo pooblastili za izvajanje tega sporazuma.
8. člen

Obrestna mera za švedske krone je 13,5 odstotka letno.

Ohranitev pravic in obveznosti

Obrestna
mera za ameriške dolarje za prvo obrestno obdobje je
0
odstotkov letno.

Ta sporazum ne vpliva na pravice In obveznosti posameznih
upnikov in dolžnikov po njihovih pogodbah, razen na tiste, ki
zadevajo plačilo dolgov, kot je dogovorjeno v tem sporazumu.

Obrestna mera za ameriške dolarje za naslednja obrestna
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9. člen

11. člen

Splošni pogoji

Veljavnost sporazuma

Zvezni izvršni svet Vlade Švedske ne bo obravnaval manj ugodno
kot katero koli drugo državo upnico, podpisnico usklajenega
zapisnika o konsolidaciji primerljivih dolgov.

Sporazum začne veljati, ko ga odobrijo pristojni organi pogodbenic.
Za Švedsko je ta odobritev dana s podpisom. Za Jugoslavijo bo
Sporazum odobren z njegovo ratifikacijo v skladu z zakoni, ki
veljajo v Jugoslaviji.

10. člen

Vendar pa se ta sporazum začasno uporablja od datuma
njegovega podpisa in preneha veljati, ko so izvršena vsa plačila
po tem sporazumu.

Reševanje sporov
Zvezni izvršni svet in Vlada Švedske si prizadevata, da vse
spore rešita s pogajanjem ali na kateri koli drug način, za katerega
se dogovorita vladi.

Sestavljeno v Beogradu 1. februarja 1985 v dveh izvodih, pri
čemer sta oba enako verodostojna.

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

SPORAZUM
MED ZVEZNIM IZVRŠNIM SVETOM SKUPŠČINE
SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE
JUGOSLAVIJE
IN VLADO KRALJEVINE ŠVEDSKE
O
KONSOLIDACIJI JUGOSLOVANSKEGA DOLGA
ZA OBDOBJE OD 1. JANUARJA 1985
DO 15. MAJA 1986

3. člen
Obresti
Obresti se plačujejo na neporavnano stanje celotnega zneska
dolgov. Obresti se izračunajo za točno število dni, ki so pretekli
od prvotnih dni zapadlosti na podlagi leta s 360 dnevi in se plačajo
zadnjega dne vsakega obrestnega obdobja. Prvo obrestno
obdobje se konča 1. septembra 1986, drugo 1. marca 1987 in
naslednja vsak naslednji 1. september in 1. marec. Obrestna
mera se določi na naslednji način:

Glede na usklajeni zapisnik, ki so ga 24. maja 1985 v Parizu
podpisali predstavniki Vlade Socialistične federativne republike
Jugoslavije in predstavniki vlad nekaterih držav upnic, vključno s
Kraljevino Švedsko, glede olajšave nekaterih obveznosti odplačila
jugoslovanskega zunanjega dolga, sta se Zvezni izvršni svet
Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije (v
nadaljevanju Zvezni izvršni svet) in Vlada Kraljevine Švedske
dogovorila o naslednjem:*

Dolgovi, izraženi v švedskih kronah (SEK)

1. člen

Obrestna mera za prvo obrestno obdobje je 13,5 odstotka letno.
Obrestna mera za naslednja obrestna obdobja se določi za vsako
obrestno obdobje posebej in ustreza letni stopnji, ki je za 3/8
odstotne točke večja od stopnje, ki je podlaga za ceno, po kateri
je Skandinaviska Enskilda Banken, Stockolm, Švedska ob ali
okrog 11. uri dopoldne (po londonskem času) na delovni dan
bank v Stockholmu, ki je dva bančna delovna dneva v Londonu
pred začetkom posameznega obrestnega obdobja, pripravljena
pridobiti švedske kratkoročne zakladne zapise (statsskuldvaxlar)
s preostalo zapadlostjo približno šest mesecev. Vendar pa če
take kotacija ni na voljo, dolgovi obrestujejo po stopnji, ki je za 3/8
odstotne enote višja od donosa podobnih instrumentov na
švedskem denarnem trgu.

Obseg sporazuma
Ta sporazum se uporablja za neporavnane zneske glavnice,
(i), ki jih dolgujejo jugoslovanski subjekti po komercialnih pogodbah,
sklenjenih pred 2. decembrom 1982, za katere jamči Švedski
odbor za izvozne kreditne garancije (EKN) in ki predvidevajo
obdobje kreditiranja, daljše od enega leta in
(ii) ki so ali bodo zapadli od 1. januarja 1985 do vključno 15. maja
1986. Dolgovi, ki jih zajema Sporazum, (dolgovi) so podrobno
navedeni v dodatku k Protokolu (Protokol), ki ga bosta podpisala
EKN in Investiciona banka Titograd - Udružena banka, Titograd
(Banka), in je sestavni del Sporazuma. Razume se, da se obresti,
ki so se natekle do (vključno) prvotnih dni zapadlosti, plačajo na
te dni.

Dolgovi, izraženi v drugih valutah
Obrestna mera za prvo obrestno obdobje je za ameriške dolarje
9 odstotkov letno in za nemško marko 7 odstotkov letno.

2. člen
Načrt odplačil

Obrestna mera za naslednja obrestna obdobja se določi za vsako
obrestno obdobje posebej in ustreza stopnji, ki je za 5/8 odstotne
točke višja od stopnje, po kateri ob ali okrog 11. ure dopoldne (P°
londonskem času) na bančni delovni dan v Stockholmu, ki je dva
bančna delovna dneva v Londonu pred začetkom posamezneg8
obrestnega obdobja, prvorazredne banke na londonske"1

90 % glavnice bo odplačanih v desetih enakih in zaporednih
polletnih obrokih na naslednje datume:
1. marca 1990
1. septembra 1990
poročevalec, št. 39

marca 1991
septembra 1991
marca 1992
septembra 1992
marca 1993
septembra 1993
marca 1994
septembra 1994
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medbančnem trgu ponujajo Skandinaviska, Enskilda Banken,
Stockholm, Švedska šestmesečne vloge v ustrezni valuti za
podoben znesek. Vendar pa če se Skandinaviska Enskilda
Banken ne ponujajo vloge, kot omenjeno, dolgovi obrestujejo po
stopnji, ki je za 5/8 odstotne točke višja od stopnje, po kateri bi
prvorazredne banke sicer lahko dobile take vloge na
mednarodnem trgu.

Zvezni izvršni svet bo ukrenil vse potrebno, da zagotovi plačilo
celotnega zapadlega dolga, ki ni bil plačan in ni zajet v usklajenem
zapisniku, podpisanem 24. maja 1985 v Parizu.

EKN zaporedoma pošilja Banki izpiske o obrestih, ki se uporabljajo
za vsako obrestno obdobje.

EKN in Banko, vsako v okviru svojih pooblastil, sta njuni vladi s
polno odgovornostjo pooblastili za izvajanje tega sporazuma.

če znesek, ki ga je treba plačati po tem sporazumu, ni prejet na
dan svoje zapadlosti, se od dneva zapadlosti do vključno dneva
dejanskega plačila na ta znesek plačujejo obresti po stopnji, ki je
za eno odstotno točke višja od stopnje, ki se uporablja in je
določena na prej omenjeni način.

8. člen

7. člen
Izvajanje

Ohranitev pravic in obveznosti

4. člen

Ta sporazum ne vpliva na pravice in obveznosti posameznih
upnikov in dolžnikov po njihovih pogodbah, razen na tiste, ki
zadevajo plačilo dolgov po tem sporazumu.

Valuta plačila

9. člen

Plačila, ki jih je treba izvršiti po tem sporazumu, pa naj gre za
glavnico ali obresti, se izvršijo v valutah, določenih v izvirnih
pogodbah, kot so navedene v dodatku k Protokolu.

Splošni pogoji

5. člen

Zvezni izvršni svet za konsolidacijo dolgov s primerljivim rokom
Vlade Švedske ne bo obravnaval manj ugodno kot katero koli
drugo državo upnico.

Postopek plačila itd.

10. člen

Vsa plačila, ki jih zajema ta sporazum, je treba izvršiti brez
obvestila ali zahteve in brez odbitka kakršnih koli sedanjih ali
prihodnjih davkov ali odbitkov, uvedenih v Socialistični federativni
republiki Jugoslaviji in se izvršijo na način, opisan v Protokolu.

Reševanje sporov
Zvezni izvršni svet in Vlada Švedske si prizadevata, da vse
spore rešita s pogajanjem ali na kateri koli drug način, za katerega
se dogovorita vladi.

če znesek, plačan po tem sporazumu, ne zadošča za pokritje
celotnega dolgovanega zneska, se plačani znesek razporedi na
dolgove v kronološkem redu njihove zapadlosti v skladu s
Sporazumom in torej v prvem primeru na obresti, natečene po
dnevu zapadlosti, v drugem primeru na obresti, natečene do
vključno dneva zapadlosti in nato na glavnico.

11. člen
Veljavnost sporazuma
Sporazum začne veljati, ko ga odobrijo pristojni organi pogodbenic.
Za Švedsko je ta odobritev dana s podpisom. Za Jugoslavijo bo
Sporazum odobren z njegovo ratifikacijo v skladu z zakoni, ki
veljajo v Jugoslaviji.

6. člen
Odgovornost vlade

Vendar pa se ta sporazum začasno uporablja od datuma
njegovega podpisa in preneha veljati, ko so izvršena vsa plačila
po tem sporazumu.

Zvezni izvršni svet prevzame polno odgovornost za pravočasno
izpolnjevanje vseh plačil po tem sporazumu kot tudi za plačila
obresti, natečenih do prvotnih dni zapadlosti, kot je navedeno v
zadnjem odstavku 1. člena.

Sestavljeno v Beogradu 6. februarja 1986 v dveh izvodih v
angleškem jeziku, pri čemer sta oba enako verodostojna.

nadaljevanju Zvezni izvršni svet) in predstavniki vlad nekaterih
držav upnic, vključno s Kraljevino švedsko, sta se Vlada
Kraljevine švedske in Zvezni izvršni svet dogovorila o naslednjem:

SPORAZUM MEO ZVEZNIM IZVRŠNIM SVETOM
SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE
REPUBLIKE JUGOSLAVIJE IN VLADO
KRALJEVINE ŠVEDSKE
O
KONSOLIDACIJI JUGOSLOVANSKEGA DOLGA
ZA OBDOBJE OD 16. MAJA 1986 DO 31. MARCA
1988

1. člen
Obseg sporazuma
Ta sporazum se uporablja za neporavnane zneske glavnice,
(i) ki jih dolgujejo jugoslovanski subjekti po komercialnih pogodbah,
sklenjenih pred 2. decembrom 1982, za katere jamči Švedski
odbor za izvozne kreditne garancije (EKN) in ki predvidevajo
obdobje kreditiranja, daljše od enega leta in
(ii) ki so ali bodo zapadli v obdobju od 16. maja 1986 do vključno
15. maja 1987 ali
(iii) ki bodo zapadli v obdobju od 16. maja 1987 do vključno 31.
marca 1988. Dolgovi, ki jih zajema Sporazum (dolgovi), so

Ob upoštevanju določb usklajenega zapisnika o konsolidaciji dolga
Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki so ga 13. maja
1986 v Parizu podpisali predstavniki Zveznega izvršnega sveta
Skupščine socialistične federativne republike Jugoslavije (v
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Skandinaviska Enskilda Banken, Stockholm ob ali okrog 11. ure
dopoldne (po londonskem času) na delovni dan bank v
Stockholmu, ki je dva bančna delovna dneva pred začetkom
posameznega obrestnega obdobja, pripravljena pridobiti švedske
kratkoročne zakladne zapise (statsskuldvaxiar) s preostalo
zapadlostjo približno šest mesecev. Vendar pa se, če take kotacije
ni na voljo, dolgovi obrestujejo po stopnji, ki je za 3/8 odstotne
točke višja od donosa podobnih instrumentov na švedskem
denarnem trgu.

podrobno navedeni v dodatkih k protokolu (Protokol), ki ga bosta
podpisala EKN in Investiciona banka Titograd - Udružena banka,
Titograd (Banka), v zvezi z izvajanjem Sporazuma.
Razume se, da obresti, ki so se natekle do (vključno) prvotnih dni
zapadlosti, kot tudi nekonsolidirana plačila glavnice na te dni
plačajo prvotni posojilojemalci prvotnim upnikom.
2. člen
Načrt odplačil

Dolgovi, izraženi v ameriških dolarjih (USD)

85 % dolgov, omenjenih v točki (ii) 1. člena, bo odplačanih v
desetih enakih in zaporednih polletnih obrokih na naslednje
datume:

Za USD je obrestna mera za prvo obrestno obdobje 6,75 odstotka
letno. Obrestna mera za naslednja obrestna obdobja se določi za
.vsako obrestno obdobje posebej in ustreza letni stopnji, ki je za 5/8
odstotne točke višja od stopnje, po kateri ob ali okrog 11. ure
dopoldne (po londonskem času) na dan, ki je dva bančna delovna
dneva bank v Londonu pred začetkom posameznega obrestnega
obdobja, prvorazredne banke na londonskem medbančnem trgu
ponujajo Skandinaviska Enskilda Banken, Stockholm, Švedska
šestmesečne vloge v USD za znesek, ki je podoben celotnemu
znesku dolga v USD. Vendar pa, če se Skandinaviska Enskilda
Banken ne ponujajo vloge, kot je omenjeno, potem se dolgovi
obrestujejo po stopnji, ki je za 5/8 odstotne točke višja od stopnje,
po kateri bi prvorazredne banke sicer lahko dobile take vloge na
mednarodnem trgu. EKN čim prej mogoče pošlje Banki izpiske o
obrestih, ki se uporabljajo za vsako obrestno obdobje.

30. aprila 1991
31. oktobra 1991
30. aprila 1992
31. oktobra 1992
30. aprila 1993
31. oktobra 1993
30. aprila 1994
31. oktobra 1994
30. aprila 1995
31. oktobra 1995
3. člen
Odstotek dolgov, omenjenih v točki (iii) 1. člena, ki jih je treba
konsolidirati, bo podrobno določen z izmenjavo pisem med
pogodbenicama, potem ko bodo predstavniki vlad upnic in
Socialistične federativne republike Jugoslavije dosegli sporazum
o tem odstotku.

Če znesek, ki ga je treba plačati po tem sporazumu, ni prejet na
dan njegove zapadlosti, se od dneva zapadlosti do vključno dneva
dejanskega plačila na ta znesek plačajo obresti po stopnji, ki je za
eno odstotno točke višja od stopnje, ki se uporablja, določene na
omenjeni način.

Ti dolgovi bodo odplačani v 10 enakih in zaporednih polletnih
obrokih na naslednje datume:
31.
30.
31.
30.
31.
30.
31.
30.
31.
30.

5. člen

marca 1992
septembra 1992
marca 1993
septembra 1993
marca 1994
septembra 1994
marca 1995
septembra 1995
marca 1996
septembra 1996

Valuta plačila
Plačila, ki jih je treba izvršiti po tem sporazumu, pa naj gre za
glavnico ali obresti, se izvršijo v valutah, določenih v izvirnih
pogodbah, kot so navedene v dodatkih k Protokolu.
6. člen
Postopek plačila itd.
Vsa plačila, ki jih zajema ta sporazum, je treba izvršiti brez
obvestila ali zahteve in brez odbitka kakršnih koli sedanjih ali
prihodnjih davkov ali odbitkov in se izvršijo na način, opisan v
Protokolu.

4. člen
Obresti
Obresti se plačujejo na neporavnano stanje celotnega zneska
dolgov. Obresti se izračunajo za točno število dni, ki so pretekli
od prvotnih dni zapadlosti, na podlagi leta s 360 dnevi in se plačajo
zadnjega dne vsakega obrestnega obdobja. Za dolgove,
omenjene v 2. členu, se prvo obrestno obdobje konča 30. aprila
1987, drugo 31. oktobra 1987 in naslednja vsak naslednji 30. april
in 31. oktober. Za dolgove, omenjene v 3. členu, se prvo obrestno
obdobje konča 30. septembra 1987, drugo 31. marca 1988 in
naslednja vsakega naslednjega 31. marca in 30. septembra.
Obrestna mera se določi na naslednji način:

7. člen
Odgovornost vlade
Zvezni izvršni svet prevzame polno odgovornost za pravočasno
izvrševanje vseh plačil po tem sporazumu. Zvezni izvršni svet
bo v skladu z jugoslovanskim zakonom ukrenil vse potrebno, da
zagotovi plačilo nekonsolidiranega dela glavnice in obresti, ki so
se natekle do prvotnih datumov zapadlosti in niso bile plačane in
jamči za prenos teh zneskov.
8. člen

Dolgovi, izraženi v švedskih kronah (SEK)

Izvajanje

Obrestna mera za prvo obrestno obdobje je 10,5 odstotka letno.
Obrestna mera za naslednja obrestna obdobja se določi za vsako
obrestno obdobje posebej in ustreza letni stopnji, ki je za 3/8
odstotne točke višja od stopnje, ki je podlaga za ceno, po kateri je
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EKN in Banko, vsako v okviru svojih pooblastil, sta njuni vladi s
polno odgovornostjo pooblastili za izvajanje tega sporazuma.
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9. čen

12. člen

Refinanciranje

Reševanje sporov

EKN ima pravico, da kadar koli po uradnem obvestilu Banki
nadomesti ta sporazum o reprogramiranju s sporazumom o
refinanciranju pod enakimi pogoji.

Zvezni izvršni svet in Vlada Švedske si prizadevata, da vse
spore, ki izhajajo iz tega sporazuma, rešita s pogajanji ali na
kateri koli drug način, za katerega se dogovorita vladi.

10. člen

13. člen

Ohranitev pravic In obveznosti

Veljavnost sporazuma

Ta sporazum ne vpliva na pravice in obveznosti posameznih
upnikov in dolžnikov po njihovih pogodbah, razen na tiste, ki
zadevajo plačila dolgov, kot je dogovorjeno v tem sporazumu.

Sporazum začne veljati, ko ga odobrijo pristojni organi pogodbenic.
Za Švedsko je ta odobritev dana s podpisom. Za Jugoslavijo bo
Sporazum odobren z njegovo ratifikacijo v skladu z zakoni, ki
veljajo v Jugoslaviji.

11. člen

Vendar pa se ta sporazum začasno uporablja od datuma
njegovega podpisa in preneha veljati, ko so izvršena vsa plačila
po sporazumu.

Splošni pogoji
Zvezni izvršni svet za konsolidacijo dolgov s primerljivim rokov
Vlade Švedske ne bo obravnaval manj ugodno kot katero koli
drugo državo upnico.

Sestavljeno v Beogradu 17. marca 1987 v dveh izvirnikih v
angleškem jeziku, pri čemer sta oba enako verodostojna.

v osmih enakih in zaporednih polletnih obrokih na naslednje
datume:

SPORAZUM MED ZVEZNIM IZVRŠNIM SVETOM
SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE
REPUBLIKE JUGOSLAVIJE IN VLADO
KRALJEVINE ŠVEDSKE O KONSOLIDACIJI
JUGOSLOVANSKEGA DOLGA ZA OBDOBJE OD
1. APRILA 1988 DO 30. JUNIJA 1989

15. maja 1995
15. novembra 1995
15. maja 1996
15. novembra 1996
15. maja 1997
15. novembra 1997
15. maja 1998
15. novembra 1998

Ob upoštevanju določb usklajenega zapisnika o konsoldaciji dolga
Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki so ga 13. julija
1988 v Parizu podpisali predstavniki Zveznega izvršnega sveta
Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije (v
nadaljevanju Zvezni izvršni svet) in predstavniki vlad nekaterih
držav upnic, vključno s Kraljevino Švedsko, sta se Vlada
Kraljevine Švedske in Zvezni izvršni svet dogovorila o naslednjem:

3. člen
Obresti
Obresti se plačujejo na neporavnano stanje celotnega zneska
dolgov. Obresti se izračunajo za točno število dni, ki so pretekli
od prvotnih dni zapadlosti na podlagi leta s 360 dnevi in se plačujejo
polletno za nazaj 15. maja in 15. novembra vsakega leta. Prvo
obrestno obdobje se •konča 15. novembra 1988. Obrestna mera
se določi na naslednji način:

1. člen
Obseg sporazuma
Ta sporazum se uporablja za neporavnane znesek glavnice in
obresti,
(i) ki so ali bodo zapadli v obdobju od 1. aprila 1988 do vključno
30. junija 1989 in jih dolgujejo jugoslovanski subjekti po komercialnih
Pogodbah, sklenjenih pred 2. decembrom 1982, za katere jamči
švedski odbor za izvozne kreditne garancije (EKN) in ki
predvidevajo obdobje kreditiranja, daljše od enega leta in
(ii) ki so ali bodo zapadli v obdobju od 1. aprila 1988 do vključno
30. junija 1989 in izhajajo iz dvostranskih sporazumov o
konsolidaciji z dne 1. februarja 1985, 6. februarja 1986 in 17.
marca 1987. Dolgovi, ki jih zajema Sporazum (dolgovi), so
Podrobno navedeni v dodatkih k Protokolu (Protokol), ki ga bosta
Podpisala EKN in Investiciona banka Titograd - Udružena banka,
Titograd (Banka), v zvezi z Izvajanjem Sporazuma.

Dolgovi, Izraženi SEK
Obrestna mera za prvo obrestno obdobje je 10,4 odstotka letno.
Obrestna mera za naslednja obrestna obdobja se določi za vsako
obrestno obdobje posebej In je 0,375 odstotnih točk nad povprečno
stockholmsko medbančno ponujeno stopnjo (STIBOR) za
šestmesečne vloge, izražene v SEK, na stockholmskem trgu ob
ali okog 11. uri dopoldne (po stockholmskem času) dva bančna
delovna dneva v Stockholmu pred začetkom posameznega
obrestnega obdobja, kot jo navajajo Službe Reuterja za spremljanje
obrestnih mer (Reuter Monitor Money Rates Services).

2. člen

Dolgovi, Izraženi v USD In DEM

Načrt plačil

Za dolgove, izražene v USD, je obrestna mera za prvo obrestno
obdobje 9 odstotkov letno in za dolgove, izražene v DEM, 5,425
odstotka letno.

100 % dolgov, omenjenih v točkah (i) in (ii) 1. člena, bo odplačanih
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9. člen

Obrestna mera za naslednja obresna obdobja se določi za vsako
obrestno obdobje posebej in je za 0,5 odstotne točke nad
londonsko medbančno ponujeno stopnjo (LIBOR) za
šestmesečne vloge, izražene v USD oziroma DEM. Stopnje
LIBOR so povprečne stopnje, ki jih ob ali okrog 11. ure dopoldne
(po londonskem času) dva bančna delovna dneva v Londonu
pred začetkom posameznega obrestnega obdobja, navajajo
Službe Reuterja za spremljanje obrestnih mer.

Refinanciranje
EKN je upravičen, da po uradnem obvestilu Banki kadar koli
nadomesti ta sporazum o konsolidaciji s sporazumom o
refinanciranju pod popolnoma enakimi pogoji glede obveznosti
plačevanja glavnice in obresti, kot tudi glede vseh drugih postavk,
ki jih zajema ta sporazum.

EKN zaporedoma pošilja Banki izpiske o obrestni meri, ki se
uporablja za vsako obrestno obdobje.

10. člen
Ohranitev pravic in obveznosti

Če znesek, ki ga je treba plačati po tem sporazumu, ni prejet na
dan njegove zapadlosti, se od dneva zapadlosti do vključno dneva
dejanskega plačila na ta znesek plačujejo obresti po stopnji, ki je
za eno odstotno točko višja od stopnje, ki se uporablja, določene
na prej omenjeni način.

Ta sporazum ne vpliva na pravice in obveznosti upnikov in
dolžnikov po njihovih pogodbah, razen na tiste, ki zadevajo plačila
dolgov, kot dogovorjeno v tem sporazumu.
11. člen

4. člen

Splošni pogoji

Valuta plačila

Zvezni izvršni svet za konsolidacijo dolgov s primerljivim rokom
Vlade Švedske ne bo obravnaval manj ugodno kot katero koli
drugo državo upnico.

Plačila, ki jih je treba izvršiti po tetn sporazumu, pa naj gre za
glavnico ali obresti, se izvršijo v valutah, določenih v prvotnih
pogodbah, kot so navedene v dodatkih k Protokolu.

Ob upoštevanju 5. odstavka IV. dela usklajenega zapisnika o
konsolidaciji dolga Socialistične federativne republike Jugoslavije,
podpisanega 13. julija 1988 v Parizu, Vlada Kraljevine Švedske
soglaša, da ugodno prouči reprogramiranje plačil glavnice in
obresti, pri odplačilu dolga po pogodbah iz odstavkov točk (i) in
(ii) 1. člena tega sporazuma, ki zapadejo od 1. julija 1989 do 30.
junija 1990 in od 1. julija 1990 do 30. junija 1991.

5. člen
Postopek plačila itd.
Vsa plačila, ki jih zajema ta sporazum, je treba izvršiti brez
obvestila ali zahteve in brez odbitka kakršnih koli sedanjih ali
prihodnjih davkov ali odbitkov in se izvršijo na način, opisan v
Protokolu.

12. člen
k
Reševanje sporov

6. člen

Zvezni izvršni svet in Vlada Kraljevine Švedske si prizadevata,
da vse spore, ki izhajajo iz tega sporazuma, rešita s pogajanji ali
na kateri koli drug način, za katerega se dogovorita vladi.

Prenos
EKN je po uradnem obvestilu Zveznemu izvršnemu svetu in z
njegovo polno privolitvijo upravičen, da kadar koli prenese vse ali
kateri koli del svojih pravic po tem sporazumu. Ob takem prenosu
se Zvezni izvršni svet in EKN dogovorita o obojestransko
sprejemljivem postopku.

13. člen
Veljavnost in trajanje sporazuma
Ta sporazum začne veljati, ko ga odobrijo pristojni organi
pogodbenic. Za Švedsko je ta odobritev dana s podpisom. Za
Jugoslavijo bo Sporazum odobren z njegovo ratifikacijo v skladu
z zakoni, ki veljajo v Jugoslaviji in to v 30 dneh od podpisa
Sporazuma.

7. člen
Odgovornost vlade
Zvezni izvršni svet prevzame polno odgovornost za pravočasno
izpolnjevanje vseh plačil po tem sporazumu.

Izvajanje

V skladu s 3. členom se razume, da obdobje, ki je preteklo do
začetka veljavnosti tega Sporazuma, ne bo škodljivo vplivalo na
plačilne obveznosti po tem sporazumu. Vendar pa se ta sporazum
začasno uporablja od 7. novembra 1988 in preneha veljati, ko so
izvršena vsa plačila po tem sporazumu.

EKN in Banko, vsako v okviru svojih pooblastil, sta njuni vladi s
polno odgovornostjo pooblastili za izvajanje tega sporazuma.

Sestavljeno v Beogradu 22. decembra 1988 v dveh izvirnikih v
angleškem jeziku, pri čemer sta oba enako verodostojna.

8. člen
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■d Vik.

Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

MED

GARANCIJSKE

REPUBLIKO

EVROPSKO

PROJEKT

SLOVENIJO

INVESTICIJSKO

GRADNJE

AVTOCEST/C

POGODBE

IN

BANKO

ZA

SLOVENSKIH

(MGPEIAC)

- EPA 1641 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 Republike
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na seji dne 30. septembra 1996
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI GARANCIJSKE
POGODBE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN EVROPSKO
INVESTICIJSKO BANKO ZA PROJEKT GRADNJE
SLOVENSKIH AVTOCEST/C,

- dr. Davorin KRAČUN, minister za zunanje zadeve;
- Mitja GASPARI, minister za finance;
- Meta BOLE, državna podsekretarka v Ministrstvu za finance;
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka
63. člena Zakona o zunanjih zadevah in predlaga, da se ga
uvrsti na izredno sejo Državnega zbora Republike Slovenije.

1. člen

EVROPSKA INVESTICIJSKA BANKA
PROJEKT SLOVENSKIH AVTOCEST / C
GARANCIJSKA POGODBA
med
REPUBLIKO SLOVENIJO
in
EVROPSKO INVESTICIJSKO BANKO

Ratificira se Garancijska pogodba med Republiko Slovenijo in
Evropsko investicijsko banko za projekt gradnje slovenskih
avtocest/C, sklenjena v Luksemburgu dne 24. septembra 1996.
2. člen
Garancijska pogodba se v angleškem izvirniku in slovenskem
Prevodu glasi:*

Ljubljana, 13. september 1996
Luksemburg, 24. september 1996
TA POGODBA SE SKLENE MED:
Republiko Slovenijo, ki jo zastopa
GASPARI, Minister za finance,

Dodatka I in II sta na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve
Ministrstva za zunanje zadeve.

g Mitja
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v nadaljevanju imenovano: "GARANT"

2. člen

na eni strani in

Obveznosti GARANTA

Evropsko investicijsko banko z
glavnim sedežem na 100 Boulevard
Konrad Adenauer, Luxembourg-Kirchberg,
Grand Duchy of Luxembourg, ki jo zastopa
g. Panagiotis GENNIMATAS, podpredsednik,

2.02 GARANT kot prvi zavezanec in ne le kot porok ob
uveljavljanju garancije v celoti jamči za popolno in pravočasno
izpolnjevanje vseh denarnih obveznosti POSOJILOJEMALCA
do BANKE po FINANČNI POGODBI skupaj z vsemi plačili obresti,
brez vsakršnih omejitev, provizij, nepredvidenih stroškov in drugih
izdatkov, in vseh zneskov, ki jih POSOJILOJEMALEC dolguje
BANKI na podlagi določb FINANČNE POGODBE.

v nadaljevanju imenovano: "BANKA"
na drugi strani.

2.02 Če bi naknadno kaki tretji stranki zagotovil jamstvo za
izpolnitev kakšnih njenih obveznosti v zvezi z zunanjim dolgom
ali s tem povezano ugodnejšo ali prednostno obravnavo, bo
GARANT o tem obvestil BANKO in bo, če BANKA tako zahteva,
BANKI dal enakovredno jamstvo za izpolnjevanje svojih
obveznosti po tej pogodbi ali ji zagotovil ugodnejšo ali prednostno
obravnavo, ki bo enakovredna. GARANT izjavlja, da trenutno ne
obstaja nobeno tako jamstvo ali ugodnejša ali prednostna
obravnava.

Glede na to:
- da je v okviru Protokola (v nadaljevanju imenovanega "Protokol")
o finančnem sodelovanju in Sporazuma o sodelovanju med
Evropsko gospodarsko skupnostjo (zdaj Evropsko skupnostjo)
(v nadaljevanju imenovano "ES") in Republiko Slovenijo,
podpisanima v Luksemburgu 5. aprila 1993, GARANT zaprosil
BANKO za odobritev kredita Družbi za avtoceste v Republiki
Sloveniji, DARS d.d. (v nadaljevanju "POSOJILOJEMALEC") za
financiranje projekta, ki obsega projektiranje, gradnjo in dajanje v
uporabo treh odsekov avtoceste na evropski magistralni cestni
povezavi E57;

člen 2.02 se ne nanaša na prodajalčevo pravico do zaplembe ali
provizije, s katero se zavaruje zgolj nabavna cena zemljišča ali
blaga.
2.03 GARANT se obvezuje:
(a) da bo sprejel vse potrebne ukrepe za zagotovitev
pravočasnega dokončanja PROJEKTA;
(b) da bo preskrbel podatke o zakonodaji oziroma regulativnem
okviru, ki zadevata POSOJILOJEMALCA in bi lahko vplivala na
izvedbo PROJEKTA.
3. člen

- da bo s pogodbo (v nadaljevanju "FINANČNA POGODBA"), ki
bo sklenjena med BANKO in POSOJILOJEMALCEM, BANKA
odobrila v korist POSOJILOJEMALCA kredit v znesku, ki ustreza
30,000.000 (tridesetim milijonom) ECU-jev (ECU je opredeljen v
Prilogi A k tej garancijski pogodbi);
- da so obveznosti BANKE po FINANČNI POGODBI pogojene s
tem, da Republika Slovenija predhodno podpiše in predloži garancijo
za ustrezno izpolnjevanje finančnih obveznosti POSOJILOJEMALCA po FINANČNI POGODBI in ugodno pravno
mnenje o tem;

Uveljavitev garancije
3.01 Zahtevek na podlagi te pogodbe je mogoče dati, kakor hitro
POSOJILOJEMALEC ne izpolni vseh obveznosti ali dela
obveznosti, za katere velja garancija v skladu z 2. členom te
garancijske pogodbe.

- da se je GARANT z 12. členom Protokola obvezal, da bo dal
dolžnikom, ki so uporabniki posojil, odobrenih na podlagi Protokola,
ali garantom za taka posojila, na razpolago valuto, ki je potrebna
za plačilo obresti in provizije ter za odplačilo takih posojil;

3.02 GARANT se nepreklicno odreka vsakršnemu ugovoru ali
zakonskim izjemam v zvezi s popolnim ali delnim uveljavljanjem
te garancije. Obvezuje se, da bo na pisno ali telegramsko zahtevo
BANKE izpolnjeval svoje obveznosti ob vsakem zahtevku in
plačeval zapadle zneske brez vsakršnih omejitev, zadrževanj ali
pogojev, ne da bi bilo BANKI treba preskrbeti kaka druga posebna
dokazila v podporo njenemu zahtevku razen razloga za zahtevek,
ki izhaja iz te garancije. Še posebej BANKA ni dolžna dokazovati,
da je sprožila kak postopek proti POSOJILOJEMALCU; pred
uveljavljanjem te garancije ni dolžna vnovčiti varščin ali uveljavljati
kakega drugega jamstva, ki jih je morebiti zagotovil
POSOJILOJEMALEČ ali kaka tretja stranka.

- da je GARANT z 10. členom Protokola pristal, da bo zapadle
obresti in vsa druga plačila v zvezi s posojili, ki jih odobri BANKA
na podlagi finančnega sodelovanja, oprostil plačevanja vseh državnih ali lokalnih dajatev;
- da je Evropski svet na svojem srečanju v Madridu 15. in 16.
decembra 1995 odločil, da sprememba imena evropske denarne
enote iz "ECU" v "EURO" začne veljati s pričetkom tretje faze
Evropske gospodarske in denarne unije (EMU) in

3.03 GARANTOVO plačilo zapade petnajsti dan po datumu
zahtevka.

- da je podpis te Garancijske pogodbe odobril Parlament Slovenije
(Dodatek I);

3.04 Če BANKA poda ustrezen zahtevek, ima GARANT pravico
pod pogoji, ki so navedeni v FINANČNI POGODBI, takoj poravnati
vse denarne obveznosti POSOJILOJEMALCA po FINANČNI
POGODBI, ki so ob taki poravnavi še neporavnane.

je sklenjen naslednji dogovor:
1. člen

4. člen

Finančna pogodba

Subrogacija (prenos pravic)

1.01 GARANT izjavlja, da je dobro seznanjen s pogoji in določili
FINANČNE POGODBE. Izvod končnega osnutka FINANČNE
POGODBE je priložen (Dodatek II), njen verodostojni izvod, ki ga
bosta vsebinsko v obliki tu priloženega osnutka podpisali
pogodbenici, pa bo BANKA vročila GARANTU.
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4.01 Ko GARANT izplača BANKI kako plačilo, prevzame nase v
obsegu takega plačila pravice in sodne postopke, ki jih lahko
BANKA uveljavlja proti POSOJILOJEMALCU v zvezi s tem
plačilom. Na pravico do subrogaclje se nI mogoče sklicevati v
škodo BANKE.
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5. člen

Ker je za pogodbenici sodno pristojno izključno Sodišče Evropskih
skupnosti, je treba vse spore v zvezi s to garancijsko pogodbo
posredovati temu sodišču.

Obveščanje

Odločba Sodišča Evropskih skupnosti je dokončna in jo bosta
kot tako stranki sprejeli brez vsakršnih omejitev ali zadržkov.

5.01 BANKA bo obvestila GARANTA o vsakem dejstvu ali
dogodku, s katerim bo seznanjena in ki bi lahko ogrozil
POSOJILOJEMALČEVO plačilo ali odplačilo zneskov, za katere
velja garancija po tej pogodbi, ni pa dolžna iskati takih podatkov in
na podlagi te določbe ne bo nosila nobene odgovornosti.

9.04 Odrekanje pravicam
Pogodbenici soglašata, da je ta Garancijska pogodba komercialne
narave, in se obvezujeta, da se bosta odpovedali vsem morebitnim
imunitetam, ki jih zdaj uživata ali bi jih lahko uživali v prihodnje v
kateri koli državi v zvezi s sodno pristojnostjo Sodišča Evropskih
skupnosti.

5.02 GARANT bo takoj obvestil BANKO o vsakem dejstvu ali
dogodku, ki bi lahko ogrozil izpolnjevanje njegovih obveznosti po
tej garancijski pogodbi.

9.05 Dokazila o zapadlih vsotah

5.03 GARANT bo obvestil BANKO o vsakem jamstvu, ki bi ga dal
kaki tretji stranki z namenom, ki je naveden v členu 2.02.

V vsakršnem sodnem postopku v zvezi s to Garancijsko pogodbo
bo potrdilo BANKE o kakem dolžnem znesku, ki pripada BANKI
po tej Garancijski pogodbi, dokaz prima facie o takem znesku.

6. člen
Spremembe FINANČNE POGODBE

9.06 Začetek veljavnosti

6.01 BANKA bo obvestila GARANTA o spremembah, ki ne
povečujejo obveznosti GARANTA in jih bo BANKA naredila v
FINANČNI POGODBI zaradi izboljšanja oziroma okrepitve
položaja BANKE v odnosu do POSOJILOJEMALCA.

Ta pogodba začne veljati, ko jo ratificira parlament Republike
Slovenije.
(

BANKA ima pravico, da POSOJILOJEMALCU na njej ustrezen
način odobri do trimesečno podaljšanje roka za vsako odplačilo
glavnice ali plačilo obresti in drugih nepredvidenih stroškov, ne
da bi bila dolžna tako svojo odločitev predložiti GARANTU.

Končne določbe

10. člen

10-01 Obvestila
Obvestila in druga sporočila po tej pogodbi je treba poslati na
ustrezen naslov, ki je naveden v nadaljevanju, izjema pa so
obvestila za GARANTA v zvezi s sodnimi spori, ki so bodisi v
teku ali grozijo, saj jih je treba poslati na naslov, naveden v spodnji
točki 2), ki si ga je GARANT izbral za svoj domicil:

Razen sprememb iz predhodnih odstavkov tega člena je treba
vse druge spremembe v FINANČNI POGODBI predložiti v
odobritev GARANTU. Ta lahko svojo odobritev odreče samo, če
bi predlagane spremembe škodljivo vplivale nanj kot GARANTA.
7. člen

- ZA GARANTA:
1) Ministrstvo za finance
Župančičeva 3
61000 Ljubljana
Slovenija

Garancija ES
7.01 Ta garancija ni odvisna od garancij, ki jih da BANKI ES.
GARANT se odpoveduje vsakršni pravici do kakega prispevka
ali odškodnine s strani ES. Če izplača BANKI kak znesek, za
katerega velja garancija, lahko ES povračilo tako plačanega
zneska zahteva od GARANTA.

2) Veleposlaništvo Republike
Slovenije
179, Avenue Louise
B - 1050 Brussels

8. člen
- ZA BANKO:

100 Boulevard Konrad Adenauer L-2950
Luxembourg-Kirchberg

Davki, takse in stroški
8.01 Davki ali takse, sodni stroški in drugi stroški, ki nastanejo pri
sklepanju in izvajanju te garancijske pogodbe, bremenijo
GARANTA. GARANT bo plačila po tej pogodbi opravljal brez
vsakršnega zadrževanja ali odbitkov zaradi davkov ali taks.

Vsaka pogodbenica lahko z obvestilom drugi pogodbenici
spremeni svoj zgornji naslov, vendar pa je mogoče naslov pod
točko 2) zamenjati samo z naslovom v okviru ES.
10.02 Oblika obvestil

9. člen

Obvestila in druga sporočila, za katera so predvideni po tej
pogodbi ali v njih samih fiksni roki, ki so za naslovljenca obvezujoči,
je treba vročiti osebno ali posredovati s priporočenim pismom,
telegramom, teleksom, potrjenim telefaksom ali kakim drugim
sredstvom obveščanja, ki omogoča dokazovanje prevzema s
strani naslovljenca. Datum priporočenega sporočila oziroma
navedeni datum sprejema oddanega sporočila bosta odločilna pri
določanju takega roka.

Pravni režim pogodbe
9-01 Veljavna zakonodaja
Pravna razmerja med pogodbenicama in oblikovanje in veljavnost
te garancijske pogodbe ureja francoska zakonodaja.
9-02 Izpolnitveni kraj

10.03 Uvodne navedbe, priloga in dodatki

Kraj izpolnitve te garancijske pogodbe je glavni urad BANKE.

Uvodne navedbe in Priloga A (Opredelitev ECU) so sestavni deli
te Garancijske pogodbe.

9.03 Sodna pristojnost
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Pogodbi sta priložena naslednja dodatka:

To Garancijsko pogodbo sta parafirala v imenu GARANTA ga.
Meta BOLE in g. Andrej KAVČIČ In v imenu BANKE g. Alfredo
PANARELLA.

Dodatek I - Pooblastilo podpisnika
Dodatek II - Osnutek Finančne pogodbe.

Ljubljana, 13. september 1996
Luksemburg, 24. september 1996

V potrditev navedenega sta pogodbenici podpisali to pogodbo v
treh (3) izvirnikih v angleškem jeziku.

PRILOGA A
ECU
Vrednost ECU je enaka vrednosti ECU, ki se uporablja kot
obračunska enota Evropskih skupnosti, pri čemer je ta sedaj
sestavljena iz spodaj navedenih specifičnih zneskov valut 12
držav članic Evropske skupnosti.

GARANTA. Z dnem takega obvestila bo ECU nadomeščen z
valutami iz katerih je bil sestavljen - ali njihovo protivrednostjo v
eni ali več teh valut - nazadnje, ko se je uporabljal kot obračunska
enota Evropskih skupnosti.

V skladu z uredbo Sveta (EC) št. 3320/94 z dne 22. decembra
1994, je ECU opredeljen kot ko arica naslednjih zneskov:

Plačila v EURO

NEMŠKA MARKA
FUNT ŠTERLING
FRANCOSKI FRANK
ITALIJANSKA LIRA
NIZOZEMSKI GULDEN
BELGIJSKI FRANK
LUKSEMBURŠKI FRANK
DANSKA KRONA
•
IRSKI FUNT
GRŠKA DRAHMA
ŠPANSKA PEZETA
PORTUGALSKI ESKUDO

:
:
:
:
:
:
:
:

Z nadomestitvijo ECU z EURO bodo vsa zapadla plačila v ECUjih Iz te Pogodbe opravljena v EURO-jih po tečaju 1 EURO za 1
ECU. Nadomestitev ECU-ja z EURO-m ne bo povzročila zahteve
po plačilu v sestavnih valutah, navedenih v predhodnem poglavju.

0,6242
0,08784
1,332
151,8
0,2198
3,301
0,130
0,1976
0,008552
1,440
6,885
1,393

Informacije
Člen 109G Pogodbe o ES, kot ga uvaja Pogodba o Evropski uniji,
določa, da se valutna sestava košarice ECU-ja ne spreminja. Z
začetkom tretje faze Evropske gospodarske in denarne unije bo
vrednost ECU-ja do valut Držav članic nepreklicno določena,
ECU pa bo postal samostojna valuta.
Evropski svet je na svojem srečanju v Madridu decembra 1995
odločil, da se bo nova valuta imenovala EURO. Posledično se bo
vse tisto, kar se nanaša na ECU, nanašalo na EURO. V primeru
sklenjenih pogodb denominiranih v ECU-jih, katerih vrednost je
opredeljena z uradno košarico Evropske skupnosti, bo v skladu
s Pogodbo, potrjeno s strani Evropskega sveta na srečanju v
Madridu decembra 1995, nadomestitev ECU-ja z EURO-m
opravljena po tečaju ena proti ena.

Spremebe v zvezi z ECU, ki jih lahko naredijo Evropske skupnosti,
se smiselno uporabijo za vse tisto, kar se tu nanaša na ECU (glej
Informacije).
Če bi Banka menila, da se bo ECU prenehal uporabljati kot
obračunska enota Evropskih skupnosti in enotna valuta Evropske
unije (glej Plačila v EURO in Informacije), bo o tem obvestila

3. člen

4. člen

Za izvajanje te garancijske pogodbe ter vseh pravic in obveznosti
za Republiko Slovenijo, ki izhajajo iz pogodbe, skrbi Ministrstvo
za finance.

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe,
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OBRAZLOŽITEV
v Luksemburgu. Projekt B v skladu z nacionalnim programom
pomeni nadaljevanje izgradnje avtoceste vzhod - zahod in začetek
gradnje na odseku avtocestnega projekta Šentjakob - Blagovica,
s pričetkom gradnje v letu 1996. Zakon o ratifikaciji garancijske
pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko
za projekt gradnje slovenskih avtocest/B (višina kredita 32 mio
ECU) je bil sprejet na seji Državnega zbora Republike Slovenije
dne 19. julija 1996.

Vlada Republike Slovenije je ustanovitelj podjetja Družbe za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. - DARS d.d. (Uradni list RS št.
57/93) na osnovi 184. člena zakona o gospodarskih družbah
(Uradni list RS št. 30/93).
Namenska sredstva za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki
Sloveniji se po zakonu zagotavljajo iz cestnin (Uradni list RS št.
46/93), poleg teh pa se sredstva zagotavljajo tudi iz kreditov tujih
bank (trenutno Evropske banke za obnovo in razvoj ter Evropske
Investicijske banke) in domačih bank (zaenkrat še ni tovrstnega
financiranja).

Garancijska pogodba med Republiko Slovenijo in EIB in Kreditna
pogodba za Projekt gradnje slovenskih avtocest/C v višini 30 mio
ECU sta bili podpisani 13. in 20. septembra 1996 v Ljubljani ter
24. septembra 1996 v Luksemburgu. Projekt C v skladu z
nacionalnim programom pomeni nadaljevanje izgradnje
avtoceste vzhod - zahod in sicer nadaljevanje ter dokončanje
gradnje avtocestnih odsekov Malence-Šentjakob, Šentjakob Blagovica ter Zadobrova-Tomačevo.

Osnovo za kredit Evropske investicijske banke predstavljata v
okviru Kooperacijskega sporazuma, sklenjenega med Republiko
Slovenijo in Evropsko skupnostjo leta 1993, podpisana
Transportni sporazum (Zakon o ratifikaciji sporazuma med RS in
ES na področju prometa, UL RS - mednarodne pogodbe, št. 14/
93) In Finančni protokol (Zakon o ratifikaciji protokola o finančnem
sodelovanju med RS in ES, UL RS - mednarodne pogodbe, št.
14/93).

Kredit za Projekt gradnje slovenskih avtocest/C mora biti odplačan
v dobi 20 let, v kar je vključen 5 letni moratorij. Obrestna mera je
variabilna in zaradi bonifikacije zmanjšana za 2% točki ter nato
fiksirana za vsak črpan znesek v izbrani valuti črpanja. Začetek
odplačevanja glavnice je leto 2002.

V finančnem protokolu je predvideno, da EIB daje Sloveniji na
razpolago kredit v višini 150 mio ECU za razvoj prometne
infrastrukture. Od tega zneska je namenjeno za izgradnjo
avtocest v Republiki Sloveniji 90 mio ECU, 60 mio ECU pa obnovi
slovenskega železniškega omrežja.

Sredstva za izpolnjevanje obveznosti iz pogodbe o garanciji se
zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije. Z zakonom o
garanciji za projekt izgradnje slovenskih avtocest B/C (Uradni
list RS št. 20/1995) je določena obveznost DARS d.d., da sklene
z Ministrstvom za finance pogodbo o načinu in pogojih zavarovanja
garancije Republike Slovenije, s čimer je zagotovljeno, da
kreditojemalec v primeru vnovčitve garancije, vnovčeni znesek
v celoti povrne v proračun.

V skladu z določili finančnega protokola je EIB na pogajanjih o
najteju kredita zahtevala, da se znesek kredita namenjen izgradnji
avtocest razdeli na tri tranše, ki morajo biti počrpane do konca
leta 1997. DARS d.d. ta sredstva intenzivno črpa (po podatkih
DARS d.d. je do sredine septembra 1996 vsota počrpanih
sredstev in predvidenih zahtevkov za refundacijo znašala okoli
44 mio ECU). Tranši A in B bosta predvidoma počrpani do konca
prvega kvartala 1997. Vsako od treh tranš kredita je mogoče
koristiti na osnovi finančne pogodbe med EIB in DARS d.d., ter
ratificirane garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in EIB.

Predlagatelj predlaga, da se predlog zakona o ratifikaciji
garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko
investicijsko banko za projekt gradnje slovenskih avtocest/C,
sprejme v skladu z 201.členom Poslovnika državnega zbora po
hitrem postopku.

Kreditna pogodba ter garancijska pogodba za tranšo A (v znesku
28 mio ECU) sta bili podpisani 7. julija 1994 v Luksemburgu in 14.
julija 1994 v Ljubljani. Zakon o ratifikaciji garancijske pogodbe
med Republiko Slovenijo In Evropsko investicijsko banko za
projekt gradnje slovenskih avtocest/A pa je bil sprejet na seji
Državnega zbora Republike Slovenije dne 24. julija 1995.

Sprejeti program dela DARS d.d. za leto 1996 in priprava programa
dela za leto 1997 vključujeta gradnjo avtocestnih odsekov
Vransko-Arja Vas, Malence-Šentjakob, Šentjakob-Blagovica ter
Zadobrova-Tomačevo. Predlagatelj ocenjuje, da je navedeni
zakon nujno potrebno sprejeti po hitrem postopku, ker bo tako
mogoče pravočasno zagotoviti vsa potrebna sredstva za
začetek, nadaljevanje ter dokončanje navedenih avtocestnih
odsekov.

Kreditna pogodba za projekt avtocest/B, v višini 32 mio ECU, ter
njej pripadajoča garancijska pogodba med RS in EIB, sta bili
Podpisani 17. novembra 1995 v Ljubljani ter 28. novembra 1995
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