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Na podlagi 174., 175. iri 204. a člena Poslovnika Državnega
zbora (Ur. list RS, št. 40/93 in 80/94) pošiljajo podpisani poslanci
v prvo obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku:

Zakon predlagajo po skrajšanem postopku, ker gre za manjše
spremembe zakona. Poleg tega je nujno, da bi bil zakon sprejet
čimprej, ker bomo letos praznovali 50 obletnico priključitve
Primorske Sloveniji, kar bo omogočilo primerno obeležitev tega
dogodka.
Janez Janša, I. r.
Ivo Hvalica, I. r.
Pavel Rupar, I. r.
Bogomir Špiletič, I. r.
Kelemina Branko, I. r.
Čeligoj Vladimir, I. r.
M. A. Kragelj Zbačnik, I. r.

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI
ZAKONA O PRAZNIKIH IN DELA PROSTIH DNEVIH V
REPUBLIKI SLOVENIJI
V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora RS bodo pri obravnavi predloga sprememb in dopolnitev
v Državnem zboru in pri delu njegovih organov sodelovali kot
predlagatelji.

boja proti okupatorju.

UVOD

25. junija 1991 je slovenski parlament v skladu s plebiscitarno voljo
slovenskega naroda razglasil samostojno slovensko državo.
Naslednji dan je okupatorska jugoslovanska armada v nekaterih
delih Slovenije že začela napad na neodvisno slovensko državo.
Slovenski narod se je temu poskusu okupacije odločno uprl in v
desetih dneh vojne izboril samostojnost slovenske države. Zato
predlagamo, da se za dan upora proti okupatorju določi 26. junij
1991, dan, ko smo se Slovenci uspešno uprli agresorski
Jugoslovanski armadi. Posledica tega upora pa je bila dejanska
osamosvojitev prve slovenske države. Gre za dan, ki ni v ničemer
sporen in je združil vse Slovence v skupnem cilju.

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
1. Po končani 2. svetovni vojni je bil 27. april neupravičeno
razglašen za rojstni dan Osvobodilne fronte. O tem, kaj se je v
resnici zgodilo na ta dan, je dolga desetletja vladal molk. Šele leta
1960 je bilo prvič omenjeno, da se je takrat ustanovila
"Protiimperialistična fronta". V Vidmarjevi vili se je namreč 27.
aprila 1941 sestalo osem ljudi, ki so ustanovili Protiimperialistično
fronto, temelječo na trditvi, da je imperializem "višji stadij
kapitalizma". Kasneje pa je postalo znano tudi to, da celo datum ni
pravi, saj je bila Protiimperialistična fronta v resnici ustanovljena
26. aprila 1941. (Glej: Dr. Janko Prunk, Slovenski narodni vzpon, str.
306)

2. Slovensko Primorje s Trstom in Gorico je po prvi svetovni vojni
pripadlo Italiji, kar so velesile potrdile z Rapalsko pogodbo. V Italiji
je tako ostalo okoli 300.000 Slovencev. Italijanska država je izvajala
nacionalni pritisk na slovensko manjšino, ki se je stopnjeval s
prihodom fašistov na oblast. Slovenski manjšini so bile kratene
temeljne pravice, kot so prepoved uporabe slovenskega jezika v
javnem življenju, odprava slovenskih krajevnih napisov, sprememba osebnih imen, odprava slovenskega pouka idr. Italijanska oblast
je načrtno poitalijančevala slovenski živelj. Kot odpor proti temu so
narodno usmerjeni Slovenci ustanovili ilegalno organizacijo TIGR,

Ta organizacija je bila v tistem času usmerjena predvsem proti Veliki
Britaniji, ki je tedaj sama kljubovala Hitlerju. Nacistični Nemčiji pa ni
nasprotovala zaradi pakta, ki ga je imel Hitler podpisanega s
Stalinom. Šele po napadu Nemčije na Sovjetsko zvezo se je
preimenovala v Osvobodilno fronto in kasneje začela z bojem
proti okupatorju. Iz navedenega izhaja, da organizacija, ki je bila
ustanovljena 26. aprila 1941, v resnici ne predstavlja začetka
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za Slovenijo zelo pomemben in simbolizira dejanski dosežek
desetletnega protifašističnega boja. S spremembo praznika dneva
upora proti okupatorju pa želimo popraviti zgodovinsko netočnost
zaradi katere je bil 27. april proglašen za dan upora proti okupatorju
in hkrati za ta praznik uveljaviti najbolj primeren datum, ki je
nedvomno skupen vsem Slovencem.

ki si je prizadevala za priključitev primorskih Slovencev k matični
domovini. Najpomembnejše dejstvo je, da so se fašizmu uprle
različne politične sile.
Maja 1945 je bilo za kratek čas osvobojeno celotno Slovensko
ozemlje do njenih skrajnih etičnih meja. Stoletni sen združitve vseh
Slovencev je bil za hip uresničen: osvobojen je bilTrst in Gorica, na
avstrijskem Koroškem pa so okoli vojvodskega prestola postavili
slovensko častno stražo.

FINANČNE POSLEDICE
Sprejem spremembe zakona ne bo zahteval nobenih finančnih
sredstev iz državnega proračuna in ne bo imel nobenih drugih
posledic v skladu z drugim odstavkom 175. člena poslovnika.

Zaradi bojazni pred velikim vplivom sovjetske in jugoslovanske
komunistične oblasti v tem delu Sredozemlja so se Angleži maja
1945 odločili, da zaustavijo in potisnejo slovensko in jugoslovansko
vojsko nazaj iz Trsta in njegovega zaledja (in iz Gorice in dela
Istre). Britanci so se postavili na stališče, da lahko obmejna
vprašanja z Italijo reši le mirovna konferenca. "Sporno" ozemlje
so razdelili na cono A (pod anglo-ameriškim nadzorom) in cono B
(pod jugoslovanskim nadzorom). Cona A je zajemala območje
Beneške Slovenije, Soške in Vipavske doline ter Trsta s Krasom,
cona B pa del ozemlja slovenske Primorske in dela Istre.

BESEDILO ČLENOV
1. člen
V zakonu o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji
se prvi člen spremeni tako, da se glasi :

Primorski Slovenci so v letih po vojni vztrajno in pogumno izražali
pripadnost matični domovini. Za reševanje problema razmejitve
so Slovenci predlagali etnično načelo. Tudi velesile so postavile
svoje predloge razmejitev. Obveljal je francoski, t.i. kompromisni
predlog, po katerem je pod Italijo prišla Benečija, Rezija, Gorica in
Kanalska dolina, pod Jugoslavijo pa preostali del Primorske, Istra
z Reko, vsi otoki in Zadar z okolico. To razmejitev so podpisale
tudi velesile v Parizu leta 1947.

Prazniki v Republiki Sloveniji so:
-1. in 2. januar, novo leto
- 8. februar, Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
-1. in 2. maj, praznik dela

Z uveljavitvijo Pariškega sporazuma je 15. septembra 1947 Slovenija
de facto fšriključila Primorsko in združila svoje ozemlje. Bolj kot
natančna razmejitev, ki jo je prinesel šele Londonski sporazum, 5.
oktobra 1954, je za slovenski narod pomembno to, da je po treh
desetletjih nasilne razklanosti, trpljenja in potujčevanja ponovno
zaživel vsaj večinoma skupaj.

- 25. junij, dan državnosti

Brez narodnega ponosa Primorcev, brez trdoživosti njihovega upora
zoper potujčevanje in fašizem si težko predstavljamo današnje
stanje, ko je slovenski narod združen v samostojni slovenski državi.
Priključitev Primorske pred 50 leti ima tolikšen pomen, da bi ta
dogodek iz slovenske zgodovine morala država Slovenija in njeni
državljani obeležiti na primeren način.

- 26. december, dan samostojnosti

- 26. junij, dan upora proti okupatorju
- 15. september, priključitev Primorske Sloveniji
- 1. november, dan spomina na mrtve

Prazniki Republike Slovenije iz prejšnjega odstavka so dela prosti
dnevi.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu.

CILJI IN NAČELA ZAKONA
S spremembo zakonaželimo primerno obeležiti 15. september, ki je

OBRAZLOŽITEV
C
1. člen zakona se spremeni tako, da kot praznik upora proti
državni praznik 15. september, priključitev Primorske Sloveniji,
okupatorju namesto 27. aprila uvaja 26. junij. Na novo pa se uvaja

- 8. februar, Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
- 27. april, dan upora proti okupatorju
-1. in 2. maj, praznik dela
- 25. junij, dan državnosti
-1. november, dan spomina na mrtve
- 26. december, dan samostojnosti

BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO
i
"l.člen
Prazniki v Republiki Sloveniji so:

Prazniki Republike Slovenije iz prejšnjega odstavka so dela prosti
dnevi.

-1. in 2. januar, novo leto
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- EPA 118 - II -

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

Vlada Republike Slovenije je na 7. seji dne 10. aprila 1997
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ITALIJANSKE
REPUBLIKE O UREJANJU VOJNIH GROBIŠČ,

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve:
- mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne
zadeve;
,
- 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

žrtev mednarodnih oboroženih spopadov in z namenom, da se
dokončno in smotrno uredi vprašanje vojnih pokopališč, posameznih
grobov, posameznih in skupnih grobišč in spominskih obeležij v
spomin tistih oseb, ki bi po slovenskih predpisih lahko pridobilo status vojnih veteranov ali civilnih žrtev vojne na ozemlju Italijanske
republike in vojnih pokopališč, posameznih grobov, posameznih in
skupnih grobišč in spominskih obeležij v spomin na italijanske vojake
in civilne žrtve vojne na ozemlju Republike Slovenije, po italijanskih
predpisih, v tem sporazumu Imenovane žrtve vojne,

1.člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Italijanske Republike o urejanju vojnih grobišč, podpisan v Ljubljani
29. oktobra 1996.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in italijanskem jeziku glasi:

sta se sporazumeli o naslednjem
1.člen
SPORAZUM
MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN
VLADO ITALIJANSKE REPUBLIKE
O UREJANJU VOJNIH GROBIŠČ

Vlada Republike Slovenije in Vlada Italijanske Repujilike, v tom
sporazumu imenovani pogodbenici, se dogovorita o zagotovitvi
trajno zaščite vojnih pokopališč, posameznih grobov, posameznih
in skupnih grobišč in spominskih obeležij, tu imenovanih vojna
grobišča, na svojih državnih ozemljih.
2. člen
Pogodbenici se zavezujeta, da bosta preko pcistojnih organov
Izmenjavali podatke In druga drugi pomagali pri zbiranju podatkov
o vojnih grobiščih.

v skladu s humanitarnimi načeli in z določili Ženevskih konvencij z
dne 12. avgusta 1949 in Dodatnega protokola številka 1 za zaščito
5
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3. člen

vojnih grobišč z neposredno zainteresirano tretjo državo ali z drugo
državo pogodbenico.

Vsaka od pogodbenic vzdržuje vojna grotrtšča, v katerih so pokopane
njene žrtve vojne, na svoje stroške.

10. člen
Izkop in prekop posmrtnih ostankov žrtev vojne nadzoruje in vodi
stalna komisija, v katero imenujejo pooblaščeni organi vsake od
pogodbenic po tri člane. Komisiji predseduje eden od njenih članov,
ki ga je imenovala pogodbenica, na ozemlju katere se opravlja
izkop in prekop.

4. člen
Pogodbenici sta oproščeni plačevanja najemnine za vojna grobišča
na ozemlju druge države.
Stroške obratovanja krije tista pogodbenica, ki vzdržuje vojno
grobišče.

Za vsak izkop in prekop posmrtnih ostankov žrtev vojne se sestavi
zapisnik, v katerem so navedeni ura in datum izkopa in prekopa,
lega vojnega grobišča, lokacija groba, kamor so bili posmrtni
ostanki žrtev vojne prekopani, njihovi osebni podatki, identifikacijski
znaki, besedilo morebitnih identifikacijskih ploščic in morebitni
drugi podatki, ki jih določi komisija.

5. člen
če ena izmed pogodbenic ugotovi, da bi bilo treba urediti vojno
grobišče ali izkopati in prekopati posmrtne ostanke žrtev vojne iz
vojnega grobišča na ozemlju druge države, zaprosi za dovoljenje
drugo pogodbenico.

Izkop in prekop izvedejo osebe, ki jih določi komisiia.
11. člen

Druga pogodbenica lahko dovoli izvedbo del iz prejšnjega
odstavka po predhodnem soglasju k načrtu ureditve in izvedbe
del.

Vsaka od pogodbenic lahko pooblasti fizično ali pravno osebo za
izkope in prekope in za ureditev ter vzdrževanje vojnih grobišč s
tem, da o odločitvi predhodno obvesti drugo pogodbenico.

Stroške krije tista pogodbenica, ki zaprosi za ureditev vojnega
grobišča, izkop in prekop posmrtnih ostankov žrtev vojne.

12. člen

6. člen
Pogodbenici zagotavljata pooblaščeni fizični ali pravni osebi iz
prejšnjega člena vso možno podporo pri opravljanju dejavnosti
na podlagi tega sporazuma in sodelovanje državnih organov ter
drugih ustanov.

Če ena izmed pogodbenic ugotovi, da je treba zaradi javnega
interesa prekopati posmrtne ostanke vojnih žrtev, ki so na njenem
državnem ozemlju, na svoje stroške izkoplje in prekoplje posmrtne
ostanke vojnih žrtev in uredi novo vojno grobišče.

13. člen

Pogodbenica je dolžna o izkopu in prekopu posmrtnih ostankov
žrtev vojne pred začetkom del obvestiti drugo pogodbenico in ji
predložiti drugo lokacijo skupaj z načrtom nove ureditve vojnega
grobišča. r

Za izkope in prekope posmrtnih ostankov žrtev vo|ne ter za
urejanje in vzdrževanje vojnih grobišč bo pooblaščena fizična ali
pravna oseba iz 11. člena tega sporazuma zaposlila predvsem
krajevno osebje in uporabljala material pod pogoji, običajnimi za
svobodno konkurenco.

7. člen
A
Če ena od pogodbenic med infrastrukturnimi deli ali deli
urbanističnega značaja naleti na posmrtne ostanke žrtev vojne iz
države druge pogodbenice, mora o tem nemudoma obvestiti drugo
pogodbenipo in ji lahko dovoli izkop in prekop oziroma ureditev
vojnih grobišč na drugem mestu na njene stroške v skladu s 5.
členom.

Za strokovnjake, ki jih zaposli pooblaščena fizična ali pravna
oseba iz 11. člena tega sporazuma, ni treba izdati delovnih
dovoljenj.
Material, opremo in naprave, v tem sporazumu blago, ki je
namenjeno za izkope in prekope posmrtnih ostankov vojnih žrtev
oziroma za ureditev in vzdrževanje vojnih grobišč, je mogoče
začasno uvoziti v državo pogodbenico, na katere ozemlju se
dela izvajajo, če to blago tam cenovno ni konkurenčno

Če posmrtnih ostankov žrtev vojne v vojnih grobiščih zaradi minulih
infrastrukturnih in/ali urbanističnih sprememb ni več mogoče
izkopati, lahko dovoli pogodbenica, na ozemlju katere je vojno
grobišče, pa prošnjo druge pogodbenice ureditev spominskega
obeležja v( dostojni in krajevno primerni obliki. Pogodbenica, na
ozemlju katere je vojno grobišče, zagotovi za spominsko obeležje
v spomin žrtev vojne na tem območju primerno lokacijo.

Začasno uvoženo blago se pri vnosu v državo pogodbenico
opremi s carinskim zaznamkom uvoz - izvoz" s pogojem, da se
po koncu del izvozi.

8. člen

Blago, uvoženo pod pogoji iz tretjega odstavka tega člena, je
prosto plačila vseh dajatev v skladu s predpisi pogodbenice, kjer
se dela izvajajo.

Prošnje za izkop in prekop posmrtnih ostankov žrtev vojne iz ene
države v drugo, ki jih v imenu posameznikov ena pogodbenica
naslovi drugi pogodbenici, se urejajo po veljavnih predpisih države,
na katero so bile prošnje naslovljene. Ta mora prošnje rešiti v
skladu z določili tega sporazuma.

Uvoženo blago iz tretjega in petega odstavka tega člena mora biti
opremljeno z natančnim seznamom in izjavo pooblaščene osebe
države pogodbenice, ki blago uvaža, da bo navedeno blago
uporabljeno samo za namene iz tega sporazuma.

9. člen

14. člen

Pogodbenica, ki ureja in vzdržuje vojna grobišča, v katerih so tudi
posmrtni ostanki žrtev vojne tretjih držav ali druge države
pogodbenice, uredi vprašanja morebitnih izkopov in prekopov
posmrtnih ostankov teh žrtev vojne ter urejanja in vzdrževanja

Pooblaščena fizična ali pravna oseba iz 11. člena tega sporazuma
je pri izkopih in prekopih posmrtnih ostankov žrtev vojne ter urejanju
in vzdrževanju vojnih grobišč dolžna spoštovati ustrezno predpise
države pogodbenice, kjer se ta dela izvajajo.

C
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15. člen

3.člen

Pogodbenici soglašata, da je komisija iz 10. člena tega sporazuma
pristojna tudi za reševanje morebitnih sporov glede razlage in
uporabe tega sporazuma.

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve.
4. člen

16. člen

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

Ta sporazum začne veljati z dnem zadnjega obvestila o zaključku
postopkov za njegovo uveljavitev po notranjem pravu pogodbenic
in velja, dokler ga ena od pogodbenic ne odpove v pisni obliki z
odpovednim rokom enega leta.
Ta sporazum je sestavljen v Ljubljani dne 29. oktobra 1996 v dveh
izvirnikih v slovenskem in italijanskem jeziku, pri čemer sta besedili
enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije

Za Vlado
Italijanske
Republike

Janko S. Stušek I. r.

Andrea Michele Lusa I. r.

OBRAZLOŽITEV
za posmrtnimi ostanki vojnih žrtev ene in druge države pogodbenice.
S tem v zvezi sporazum omogoča tudi pietetno In humano
obojestransko ureditev v javnosti občutljivih vprašanj, kot je
reševanje tako imenovanih "jam" ali fojb.

Dne 29. oktobra 1996 je bil v Ljubljani sklenjen Sporazum med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o urejanju
vojnih grobišč. V imenu slovenske vlade je sporazum podpisal
državni sekretar v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve
Janko S. Stušek, v imenu italijanske vlade pa ga je podpisal
generallajtnant Andrea Michele Lusa, generalni komisar
Komisariata za počastitev padlih v vojni pri Ministrstvu za obrambo.

šele s tem sporazumom je dana podlaga, da lahko vsaka stran za
svoja grobišča določi skrbnika, ki bo brez dvoma zainteresiran za
njihovo čim lepšo ureditev. Ta pa v nobenem primeru ne more biti v
neskladju z zakonodajo druge drža ve pogodbenice ali v nasprotju s
krajevnimi običaji.

Sporazum je prvi takšne vrste, ki ga je podpisala Republika
Slovenija in temelji na obveznosti naše države o spoštovanju
Ženevskih konvencij, suverenosti zakonodaje obeh podpisnic in
vzajemnosti pri urejanju medsebojnih vprašanj oziroma zadev in
postopkov, ki se tičejo vojnih grobišč Slovencev v Italiji in grobišč
italijanskih vojakov pri nas, ne glede na vojno obdobje. Obe vladi
sta se s tem sporazumom zavezali, da zagotovita trajno zaščito
vojaških pokopališč, skupnih grobov, posameznih grobov in
spominskih obeležij na svojem ozemlju.

Prav tako daje sporazum podlago za imenovanje posebne komisije,
sestavljene iz predstavnikov obeh držav pogodbenic, ki bo skrbela
za uresničevanje določi sporazuma in arbitražno presojala v primeru
odprtih vprašanj ali nesoglasij.

Sporazum določa, da vsaka stran vzdržuje vojna grobišča, v
katerih so pokopane njene žrtve, na svoje stroške. To pomeni, da
se Slovenija razbremeni tudi dela obveznosti, ki jih ima po
konvenciji do tujih vojnih grobišč, ker bo svoja vojna grobišča na
njenem ozemlju vzdrževala Italija, Slovenija pa bo vzdrževala
svoja vojna grobišča v Italiji.

V skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih zade vah
bo predmetni sporazum ratificiral Državni zbor Republike Slovenije
z zakonom. Ratifikacija sporazuma med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Italijanske Republike o urejanju vojnih grobišč ne bo
zahtevala spreminjanja veljavnih oziroma sprejemanja novih
predpisov.

S sporazumom so nadalje določeni pogoji in postopki glede
pokopov in prekopov, pa tudi izmenjava podatkov ali poizvedovanj

Sporazum prične veljati šele po obvestilu obeh strani o zaključku
postopkov za njegovo uveljavitev po notranjem pravu pogodbenic.
)L
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- EPA 124 - II Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot njeni
predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih teles
sodelovali:

Vlada Rapublike Slovenije je na 5. seji dne 27. marca 1997 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI POGODBE MED
REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO MAKEDONIJO O
IZROČITVI,

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve;
- Tomaž MARUŠIĆ, minister za pravosodje:
- Bojan ŠROT, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje;
- Marko ZUPANČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za
pravosodje;
- 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 Vlade
1. člen

1. člen

Ratificira se Pogodba med Republiko Slovenijo in Republiko
Makedonijo o izročitvi, podpisana v Skopju 6. februarja 1996.

Državi pogodbenici se zavezujeta, da bosta skladno z določbami
te pogodbe na prošnjo druga drugi izročali osebe, ki se v državi, ki
prosi za izročitev (v nadaljevanju: država prosilka), preganiajo zaradi
kaznivega dejanja ali se izročitev zaproša zaradi izvršitve kazni
zapora ali varnostnega ukrepa.

2. člen
Pogodba se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi: *

Način občevanja
2. člen

POGODBA
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN
REPUBLIKO MAKEDONIJO O
IZROČITVI

(1) Pristojni organi držav pogodbenic občujejo pri uporabi te pogodbe
s strani Republike Slovenije preko Ministrstva za pravosodje
Republike Slovenije in s strani Republike Makedonije preko
Ministerstvo za pravda Republike Makedonije.

Republika Slovenija in Republika Makedonija (v nadaljevanju: državi
pogodbenici) sta se v želji, da utrdita nadaljnje sodelovanje na
področju pravne pomoči v kazenskih zadevah, zlasti pa uredita
sodelovanje glede izročitev ter s tem olajšata pravni promet med
njima na tem področju, sporazumeli, da skleneta to pogodbo.

(2) V nujnih primerih lahko pristojni organi države pogodbenice
pošiljajo zaprosila in obvestila iz te pogodbe pristojnim organom
druge države pogodbenice preko Mednarodne organizacije
kriminalistične policije (INTERPOL).

• Besedilo pogodbe v makedonskem jeziku je na vpogled v Sektorju za
mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanie zadeve Republike
Slovenije.
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Jezik in legalizacija
3. člen

1. za osebe, ki so bile na dan, ko so pristojni organi v zaprošeni
državi prejeli prošnjo za izročitev, državljani te države;

(1) Zaprosila in dokumentacija, ki jih je treba priložiti skladno z
določbami te pogodbe, se pošiljajo v pisni obliki v jeziku države
prosilke. Prevodov v jezik države, ki se prosi za izročitev (v
nadaljevanju: zaprošena država), ni treba priložiti.

2. za osebe brez državljanstva s stalnim prebivališčem na ozemlju
zaprošene države;
3. za osebe, ki na ozemlju zaprošene države uživajo pravico
pribežališča.

(2) Legalizacija listin iz prvega odstavka tega člena ni potrebna.

9. člen

Dokumentacija
4. člen

Izročitev se ne dovoli:

Prošnji za izročitev se morajo priložiti:

1. če se izročitev prosi zaradi dejanja, ki je po mnenju zaprošene
države politično ali vojaško kaznivo dejanje;

1. sredstva za ugotovitev istovetnosti osebe, za katere izročitev se
prosi;

2. če sta kazenski pregon ali izvršitev kazenske sankci|e zastarala
po pravu ene države pogodbenice;

2. potrdilo ali druge podatke o državljanstvu osebe, za katere
izročitev se prosi;

3. če dejanje, zaradi katerega se prosi izročitev, ni kaznivo dejanje
niti po zakonu zaprošene države, niti po zakonu države, v kateri je
storjeno;

3. obtožnico ali sodbo ali odločbo o priporu ali kakšen drug akt, ki je
enak tej odločbi, v izvirniku ali overjenem prepisu. V aktih morajo
biti navedeni: ime in priimek tistega, katerega izročitev se zaproša,
in drugi podatki, potrebni za ugotovitev njegove istovetnosti, opis
dejanja, zakonska označba kaznivega dejanja in dokazi za
utemeljenost suma;

4. če je bila oseba, katere izročitev se prosi, zaradi istega dejanja
že pravnomočno obsojena ali je bil zoper njo kazenski postopek
pravnomočno ustavljen, ali je bila obtožba zoper njo pravnomočno
zavrnjena;
5. če je zoper osebo, za katere izročitev se prosi, zaradi istega
kaznivega dejanja uveden kazenski postopek v zaprošeni državi.

4. izpisek določb iz besedila kazenskega zakona, ki bodo uporabljene
ali so bile uporabljene proti osebi, za katere izročitev se prosi, zaradi
dejanja, ki je povod za zaprošeno izročitev;

10. člen

5. podatke v zvezi z dolžino kazni, ki se še mora prestati, kadar gre
za izročitev osebe zaradi prestajanja kazni in je le-ta del kazni že
prestala.

Če je za kaznivo dejanje, zaradi katerega se prosi izročitev, po
pravu države prosilke predpisana smrtna kazen, ni pa predpisana
po pravu zaprošene države, se sme dovoliti izročitev le pod pogojem,
da smrtna kazen ne bo izrečena.

5. člen

Amnestija
11. člen

Zaprošena država lahko zahteva dopolnilna obvestila in dokumentacijo, če so podatki, predvideni v določbi 4. člena te pogodbe,
nepopolni. Država prosilka mora na to zahtevo odgovoriti v
najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v šestdesetih dneh.

Amnestija, dana v zaprošeni državi, ni ovira za izročitev, razen če
ima ta država lastno pravico do kazenskega pregona za dejanje,
zaradi katerega se prosi izročitev.

6. člen

Zavrnitev izročitve
12. člen

Če država prosilka ne pošlje zahtevanih dopolnitev v roku,
predvidenem v določbi 5. člena te pogodbe, zaprošena država takoj
ustavi postopek izročitve, in osebo, za katere izročitev se prosi,
izpusti na prostost.

Izročitev se sme zavrniti:
1. če je bilo dejanje, zaradi katerega se prosi izročitev, storjeno na
ozemlju zaprošene države, zoper njo ali njenega državljana;

Kazniva dejanja za katera se dovoli izročitev
7. člen

2. če v zaprošeni državi zoper osebo, za katere izročitev se prosi,
teče kazenski postopek zaradi drugega kaznivega dejanja,
zaprošena država pa meni, da bi bilo v interesu ugotovitve pravega
stanja stvari ali za odmero ali izvršitev kazni smotrno, če bi se
sodilo v zaprošeni državi za vsa kazniva dejanja;

(1) Izročitev zaradi kazenskega pregona se dovoli samo takrat, če
je za kaznivo dejanje po pravu obeh držav pogodbenic predpisana
kazen odvzema prostosti ali varnostni ukrep za dobo, daljšo od
enega leta, ali strožja kazen.
(2) Izročitev zaradi izvršitve pravnomočno izrečene kazni zapora
ali varnostnega ukrepa se dovoli samo, če je dejanje, za katero je
bila storilcu izrečena kazenska sankcija, določeno kot kaznivo
dejanje po pravu obeh držav pogodbenic, še preden je bilo storjeno
in če je bila izrečena kazen zapora ali varnostni ukrep za najmanj
šest mesecev.

3. če je bila za osebo, katere izročitev se zaproša, v zaprošeni
državi izdana oprostilna odločba le zaradi nepristojnosti ali če le
zaradi tega ni bil zoper njo uveden kazenski postopek ali je bil začeti
kazenski postopek ustavljen.

Izročitev se ne dovoli
8. člen

Za izvršitev kazenske sankcije, ki je bila izrečena s pravnomočno
sodbo v sodnem postopku v nenavzočnosti osebe, za katere
izročitev se prosi, se izročitev dovoli samo, če država prosilka
zagotovi, da bo kazenski postopek po izročitvi znova opravljen v
navzočnosti izročene osebe.

13. člen

Izročitev se ne dovoli:
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Odložitev izročitve in začasna izročitev
14. člen

Odločitev o prošnji za izročitev
18. člen

(1) Če se oseba, za katere izročitev se prosi, v zaprošeni državi
preganja ali je bila v tej državi obsojena zaradi kakšnega drugega
kaznivega dejanja, ne pa tistega, ki je predmet izročitve, se sme
dovoljena izročitev odložiti, dokler se ta postopek ne konča, v primeru
obsodbe pa, dokler se kazenska sankcija ne izvrši.

(1 (Zaprošena država mora o prošnji za izročitev čim prej odločiti in
o svoji odločitvi obvestiti državo prosilko.

(2) Če bi zaradi odložitve izročitve iz 1. odstavka tega člena v državi
prosilki kazenski pregon zastaral ali bi bil njegov potek resno oviran,
se sme na utemeljeno prošnjo države prosilke dovoliti začasna
izročitev zaradi kazenskega postopka. Država prosilka mora v tem
primeru izročeno osebo vrniti takoj, ko so opravljena nujna procesna
dejanja, zaradi katerih je bila dovoljena začasna izročitev.

Načelo specialnosti
19. člen

(2)Vsaka popolna ali delna zavrnitev prošnje za izročitev mora biti
obrazložena.

(1) Izročena oseba se sme kazensko preganjati oziroma kazensko
sankcijo izvršiti samo za kaznivo dejanje, za katero je dovoljena
izročitev.

(3) Država prosilka mora začasno izročeno osebo med bivanjem na
njenem ozemlju imeti v priporu. Čas pripora se od dneva, ko začasno
izročena oseba zapusti ozemlje zaprošene države, do dneva, ko se
vrne, všteje v kazen, ki bo v zaprošeni državi izrečena ali bi se
morala izvršiti.

(2) Izročena oseba se ne sme preganjati zaradi kakšnega drugega
kaznivega dejanja, storjenega pred izročitvijo.

Več prošenj za izročitev
15. člen

(4) Zoper izročeno osebo se ne sme uporabiti hujša kazen od tiste,
na katero je obsojena.

(1) Če prosi za izročitev iste osebe več držav zaradi istega ali zaradi
raznih kaznivih dejanj, se da prednost prošnji države, katere državljan
je ta oseba. Če ta država ne zahteva izročitve, prošnji države na
katere ozemlju je bilo kaznivo dejanje storjeno; če je bilo dejanje
storjeno na ozemlju več držav ali če se ne ve, kje je bilo storjeno,
pa prošnji države, ki je prva prosila za izročitev.

(5) Izročena oseba se ne sme izročiti kakšni tretji državi v pregon
zaradi kaznivega dejanja, ki ga je storila, preden je bila dovoljena
izročitev.

(3) Zoper izročeno osebo se ne sme izvršiti kazenska sankcija za
kakšno drugo kaznivo dejanje, storjeno pred izročitvijo.

20. člen
Omejitve iz 2., 3. in 5. odstavka 19. člena prenehajo:

(2)Zaprošena država o odločitvi iz 1. odstavka tega člena obvesti
ostale države prosilke in hkrati sporoči, da se strinja z morebitno
nadaljnjo izročitvijo osebe iz države, ki ji je bila izročena, v drugo
državo, ki je tudi prosila za izročitev.

1. če država pogodbenica, ki je osebo izročila, da soglasje. Prošnji
za soglasje je treba priložiti listine iz 4. člena te pogodbe. Zaprošena
država pogodbenica da soglasje, če so v konkretnem primeru
izpolnjeni pogoji za izročitev po tej pogodbi;
2. če izročena oseba v petinštiridesetih dneh od dneva, ko je bila
izpuščena na prostost, ni zapustila ozemlja države, ki ji je bila
izročena, čeprav jo je mogla in smela zapustiti, ali če se je potem,
ko jo je zapustila, prostovoljno vrnila;

Pripor v postopku za izročitev
16. člen
Kadar so izpolnjeni formalni pogoji za izročitev, zaprošena država
pogodbenica po prejemu prošnje za izročitev nemudoma pripre
osebo, na katero se prošnja nanaša, razen če skladno s to pogodbo
izročitve ni mogoče dovoliti.

3. če se med postopkom v državi prosilki spremeni zakonska
označba kaznivega dejanja (kvalifikacija), ki je veljala med
izročitvenim postopkom, se sme izročena oseba preganjati ali
obsoditi samo, če je izročitev dopustna tudi po novi označbi
kaznivega dejanja.

17. člen
(1) Na izrecno zahtevo se sme oseba začasno pripreti, preden država
pogodbenica prejme prošnjo za izročitev, če se pristojni sodni organ države prosilke sklicuje na nalog o priporu ali na pravnomočno
sodbo in napove prošnjo za izročitev. Ta izrecna zahteva se lahko
pošlje po pošti, s telegramom ali po katerem koli sredstvu pisnega
sporočanja.

21. člen
Če je bila izročena oseba v državi pogodbenici priprta zaradi
kaznivega dejanja, zaradi katerega je bila izročena, se ji čas, ki ga
je prestala v priporu, všteje v kazen.

(2) O tem, daje priprla osebo skladno s 1. odstavkom tega člena,
mora zaprošena država nemudoma obvestiti državo prosilko.

Spremljevalci
22. člen

(3) Država pogodbenica, obveščena po 2. odstavku tega člena, mora
najpozneje v petnajstih dneh po prejemu obvestila o priporu sporočiti,
ali bo vložila prošnjo za izročitev. Prošnjo za izročitev mora poslati
v tridesetih dneh od dneva, ko je sporočila, da bo zahtevala izročitev.

(1) Spremljevalci, ki morajo osebo, ki se izroča, prepeljati na ozemlje
druge države pogodbenice ali jo odpeljati z njega, imajo na ozemlju
druge države pogodbenice pravico, da do predaje ali po prevzemu
osebe, ki se izroča, ukrenejo vse potrebno, da bi preprečili njen beg.

(4) Pripor se odpravi, če v roku iz 3. odstavka tega člena država
pogodbenica, na katere ozemlju je oseba priprta, ne prejme prošnje
za izročitev.

(2)Spremljevalcem je pri opravljanju uradne dolžnosti na ozemlju
druge države pogodbenice dovoljeno nositi službeno obleko, potrebno
službeno orožje in opremo. Orožje se sme uporabljati samo v
silobranu.
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(4) Brez soglasja države, ki osebo izroča, je država pogodbenica,
čez katero bo oseba prepeljana, ne sme preganjati zaradi dejanja,
ki ga je storila pred prevozom in se zoper njo tudi ne sme izvršiti
kazenska sankcija.

Predaja predmetov
23. člen
(1) Predmeti, pisanja ali spisi se smejo zaseči in izročiti drugi
državi pogodbenici skladno z zakonom zaprošene države, če
obstaja o tem odločba pristojnega organa države prosilke.

27. člen
(1) Če je treba pri izročitvi osebo iz 1. odstavka 26. člena te
pogodbe prepeljati iz tretje države v državo pogodbenico po zračni
poti čez ozemlje druge države pogodbenice brez vmesnega
pristanka, ni potrebno izrecno dovoljenje države pogodbenice,
čez katero je treba leteti. To državo bo država prosilka vnaprej
obvestila, da je bila izdana ena od listin iz 3. točke 4. člena te
pogodbe.

(2) ZaprdSena država pogodbenica lahko preloži izročitev
predmetov, pisanj ali spisov, če jih potrebuje v drugem kazenskem
postopku, ki že teče.
(3) Država prosilka vrne predmete, pisanja ali spise zaprošeni
državi pogodbenici po končanem postopku, za katerega so bili
zaprošeni, če se zaprošena država temu ne odpove.

(2) Ob nepredvidenem vmesnem pristanku na ozemlju države,
čez katero leti, ima obvestilo iz 1. odstavka tega člena enak
učinek kot prošnja za pripor, ki je določena v 16. členu te pogodbe.

24. člen
s
(1) Če se dovoli izročitev osebe, se brez posebne prošnje dovoli
tudi izročitev predmetov:

28. člen

1. ki se utegnejo uporabiti kot dokaz;
Določbe o prevozu se smiselno uporabljajo tudi za predajo osebe,
ki se čez ozemlje ene države pogodbenice prepelje na ozemlje druge
države pogodbenice zaradi izvršitve kazni ali varnostnega ukrepa,
ki ga je izreklo sodišče tretje države. Isto velja, če je bila oseba
obsojena v eni državi pogodbenici in jo vodijo čez ozemlje tretje
države, da bi bila kazen izvršena na ozemlju druge države
pogodbenice.

2. ki jih je oseba, ki naj se izroči, pridobila s kaznivim dejanjem ali
vnovčevanjem predmetov, ki izvirajo iz kaznivega dejanja.
(2) Če izročitev, ki bi bila po tej pogodbi dopustna, ni možna, ker je
oseba, ki naj bi jo izročili, pobegnila ali umrla ali je ni mogoče izslediti
na ozemlju zaprošene države, se izročitev predmetov kljub temu
odobri.

Stroški
29. člen

(3) V nobenem primeru se ne posega v pravice zaprošene države
ali drugih oseb na predmetih. Glede na takšne pravice država prosilka
po končanem postopku predmete čim prej in brezplačno vrne
zaprošeni državi.

(1) Stroške za izročitev plača država pogodbenica, na katere ozemlju
so nastali.

(4) Za izročitev predmetov po tem členu se ne uporabljajo predpisi o
uvozu in izvozu predmetov in deviz.

(2) Stroške za tranzit plača država prosilka.
(3) Stroške prevoza z letalom plača država, ki je predlagala tak
prevoz.

(5) Predmeti se lahko izročijo oškodovancu še preden je dovoljena
predaja osebe, če država pogodbenica soglaša, da se predmeti
neposredno vrnejo oškodovancu.

Končne določbe
30. člen

Uporaba procesnega prava in obvestila
25. člen

Ta pogodba ne posega v obveznosti, ki izhajajo iz večstranskih
pogodb.

(1) Če s to pogodbo ni določeno drugače, se za postopek v zvezi z
izročitvijo in za pripor na ozemlju zaprošene države uporablja pravo
zaprošene države.

31. člen
(1 )To pogodbo je treba ratificirati.

(2) Če se ta oseba izroča zaradi kazenskega pregona, država prosilka
obvesti zaprošeno državo o izidu kazenskega postopka.
Pravnomočna odločba se pošlje v enem izvodu ali v kopiji.

(2) Pogodba se ratificira skladno z domačo zakonodajo države
pogodbenice.

Tranzit
26. člen

(3) Ta pogodba začne veljati trideseti dan po prejemu zadnjega od
izmenjanih obvestil držav pogodbenic po diplomatski poti, da so
izpolnjeni pogoji po notranji zakonodaji držav pogodbenic za njeno
uveljavitev.

(1) Če je potrebno osebo, ki jo tretja država izroča državi pogodbenici,
prepeljati čez ozemlje druge države pogodbenice, se, če ni drugače
določeno, prevoz dovoli pod enakimi pogoji kot izročitev.

32. člen

(2) Prošnja za prevoz čez ozemlje države pogodbenice mora
vsebovati vse podatke iz 4. člena te pogodbe.

Ta pogodba je sklenjena za nedoločen čas. Vsaka država
pogodbenica jo lahko pisno odpove po diplomatski poti v šest
mesečnem odpovednem roku.

(3) Zaprošena država lahko zavrne prošnjo za prevoz čez svoje
ozemlje, če gre za osebo, zoper katero teče v tej državi kazenski
postopek, ali je zoper njo izrekla sodbo, ki še ni bila izvršena, ali če
bi po mnenju zaprošene države prevoz iz 1. odstavka tega člena
utegnil škodovati interesom te države.

poročevalec, št. 13
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3. člen
Pogodba je sestavljena v Skopju dne 6.02.1996 v dveh Izvirnikih
v slovenskem In makedonskem jeziku, pri čemer sta oba Izvirnika
enako verodostojna.

Za Izvajanje pogodbe skrbi Ministrstvo za pravosodje.

ZA REPUBLIKO SLOVENIJO
Meta Zupančič l.r.

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

4. člen

ZA REPUBLIKO MAKEDONIJO
Vlado Popovski l.r.

lt

OBRAZLOŽITEV
aH se izročitev zaproša zaradi izvršitve kazni zapora ali
varnostnega ukrepa, je v predloženi pogodbi podrobno opisan
postopek izročanja, način in jezik medsebojnega kontaktiranja
pristojnih organov obeh držav v izročitvenem postopku, izročitveni
pripor, načelo specialnosti, predaja oseb in predmetov, tranzit ter
druga vprašanja, ki so pomembna za vzajemno delovanje
pristojnih organov držav pogodbenic, pri izvajanju te vrste pravne
pomoči.

Pogodbo med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o
izročitvi, katere ratifikacija se predlaga, sta podpisala ministrica za
pravosodje Republike Slovenije ga. Meta Zupančič in minister za
pravosodje Republike Makedonije g. Vlado Popovski v Skopju,
dne 6. februarja 1996.
Pogodba predstavlja mednarodno pravno podlago za sodelovanje
med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo na področju
nuđenja pravne pomoči v kazenskih zadevah, ki se nanaša na institut
izročitve. Namen pogodbe je, da se olajša pravni promet med
pristojnimi organi obeh držav na tem področju.

Pogodbo med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o
izročitvi z zakonom ratificira Državni zbor Republike Slovenije
skladno z drugim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih
zadevah (Ur. I. Republike Slovenije, štev. 1/91),

Temeljni načeli v okviru katerih so oblikovane vse določbe v
pogodbi, sta upoštevanje notranje kazenske zakonodaje obeh
držav pogodbenic ter vzajemnost pri izpolnjevanju prevzetih
obveznosti.

Zaradi sklenitve oziroma izvajanja te pogodbe ni treba sprejeti
novih ali spremeniti veljavnih predpisov.

Zaradi enotnega izvajanja postopka izročitve oseb, ki se v eni
državi pogodbenici preganjajo zaradi storitve kaznivega dejanja

V zvezi s sklenitvijo in izvajanjem te pogodbe ne bodo nastale za
Republiko Slovenijo dodatne finančne obveznosti.

13
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Vlada Republike Slovenije je na 5. seji dne 27. marca 1997
določila besedilo:

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

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI POGODBE MED
REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO MAKEDONIJO O
PRAVNI POMOČI V CIVILNIH IN KAZENSKIH ZADEVAH,

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve;
- Tomaž MARUŠIč, minister za pravosodje;
- Bojan ŠROT, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje;
- Marko ZUPANČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za
pravosodje;
- 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

POGODBA
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN
REPUBLIKO MAKEDONIJO O PRAVNI
POMOČI V CIVILNIH IN KAZENSKIH
ZADEVAH

Ratificira se Pogodba med Republiko Slovenijo in Republiko
Makedonijo o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah,
podpisana v Skopju 6. februarja 1996.
2. člen
Pogodba se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:*

Republika Slovenija in Republika Makedonija (v nadaljevanju: državi
pogodbenici) sta se v želji, da poglobita pravne odnose med
državama, da poglobita svoje sodelovanje na področju pravosodja
in da olajšata medsebojni pravni promet, sporazumeli, da skleneta
to pogodbo.

' Besedilo pogodbe v makedonskem jeziku je na vpogled v Sektorju za
mednarodne pravne zadevo Ministrstva za zunanje zadeve Republike
Slovenije
15
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zaprošene države.

PRVO POGLAVJE
c
SPLOŠNE DOLOČBE

(4) Če prevod ni priložen, se vročitev opravi le, če prejemnik
prostovoljno sprejme pisanje.
1. člen

Zaprosilo za pravno pomoč
6. člen

(1) Državljani ene države pogodbenice imajo enako varstvo svojih
pravic v postopkih pred sodišči druge države pogodbenice kot
njeni državljani.

(1) Zaprosilo za pravno pomoč mora vsebovati:

(2) Državljani ene države pogodbenice nastopajo pred sodišči
druge države pogodbenice pod enakimi pogoji kot njeni državljani.

1. ime organa, ki za pravno pomoč prosi, in organa, ki so ga zaproša
za pravno pomoč;

(3) Določbi prejšnjih odstavkov veljata tudi za pravne osebe.

2. opis zadeve, v kateri se prosi za pravno pomoč; v kazenskih
zadevah tudi zakonsko označbo kaznivega dejanja;

Obseg pravne pomoči
2. člen

3. navedbo podatkov, ki so nujni za izvedbo postopka dajanja pravne
pomoči;

(1) Državi pogodbenici si dajeta vzajemno pravno pomoč v civilnih
in kazenskih zadevah ter v zadevah prekrškov na način in v
obsegu, določenem v tej pogodbi.

4. ime in priimek ter rojstne podatke strank v postopku, kraj njihovega
stalnega ali začasnega prebivališča, državljanstvo; za pravne osebe
pa ime in sedež;

(2) Izraz "civilne zadeve" pomeni po tej pogodbi tudi gospodarske
in družinske zadeve.
i
(3) Pravosodni organi obeh držav pogodbenic skladno z
določbami te pogodbe dajejo pravno pomoč tudi drugim organom,
ki so po zakonodaji države pogodbenice pristojni za zadeve iz
prvega in drugega odstavka tega člena.

5. ime in priimek morebitnih pravnih zastopnikov v posamičnih
zadevah.

3.člen

1) Pravna pomoč se daje skladno z zakonodajo zaprošene države.

Pravna pomoč po tej pogodbi obsega: vračanje pisanj, pošiljanje
materialnih dokazov, obvestil iz kazenske evidence, zaslišanje
strank, prič, izvedencev in drugih oseb, hišno ali osebno preiskavo,
zaseg predmetov, prevzem kazenskih pregonov, začasno
privedbo, legalizacijo listin, priznanje in izvršitev sodnih odločb v
civilnih zadevah, prevzem kazenskih pregonov, izmenjavo
predpisov in gradiv držav pogodbenic ter drugo.

(2) Pristojni organ, ki daje zaprošeno pravno pomoč, lahko pri tem
ravna tudi na način in v obliki, ki ju želi država prosilka, če to ni v
nasprotju s predpisi zaprošene države.

(2) Zaprosilo in priložena pisanja morajo biti podpisana in opremljena
s pečatom organa, ki prosi za pravno pomoč.
7. člen

8. člen
(1) Če zaprošeni organ ni pristojen za ugoditev zaprosilu, zaprosilo
pošlje pristojnemu organu v zaprošeni državi pogodbenici in o
tem obvesti državo prosilko.

Način občevanja
4. člen

(2) če zaprosilu ni bilo ugodeno, je treba o tem takoj obvestiti državo
prosilko in navesti razloge, zakaj zaprosilu ni bilo ugodeno, če so
bila skupaj z zaprosilom poslana tudi druga pisanja, se tudi ta vrneio.

(1) Pristojni organi držav pogodbenic občujejo pri uporabi te pogodbe
s strani Republike Slovenije preko Ministrstva za pravosodje
Republike Slovenije in s strani Republike Makedonije preko
Ministrstvo za pravda Republike Makedonije,

9. člen

(2) Določba 1. odstavka tega člena ne izključuje občevanja po
diplomatski poti.

Zaprošena država lahko zavrne pravno pomoč v sodnem postopku,
če bi bila ugoditev zaprosilu v nasprotju z njenim pravnim redom.

(3) V nujnih primerih lahko pristojni organi države pogodbenice
poiiljajo zaprosila in obvestila iz te pogodbe pristojnim organom
druge države pogodbenice preko Mednarodne organizacije
kriminalistične policije (INTERPOL).

Vročitev pisanj
10. člen
Zaprosilo za vročitev pisanj mora poleg podatkov iz določbe 6. člena
te pogodbe vsebovati tudi naslov osebe, ki se ji vračajo pisanja.

Jezik
5. člen

11. člen

(1) Prošnja za pravno pomoč (v nadaljevanju: zaprosilo) in vsa ostala
pisanja, ki )lh je treba priložiti skladno z določbami te pogodbe, se
poSiljajo v Jeziku države, ki prosi za pravno pomoč (v nadaljevanju:
države prosilke). Prevodov v jezik države pogodbenice, ki se prosi
za pravno pomoč (v nadaljevanju: zaprošena država), ni treba
priložiti.

(1) Pristojni organ opravi vročitev skladno s predpisi zaprošene
države. Na izrecno prošnjo pa se lahko za vročitev pisanj uporabi
predpis države prosilke, če ta ni v nasprotju s predpisi zaprošene
države.

(2) Odgovori na zaprosila se pošiljajo v jeziku zaprošene države.

(2) Vročitev pisanj se dokazuje skladno s predpisi o vračanju, ki
veljajo na ozemlju zaprošene države. Pristojni organ navede v potrdilu
o vročitvi čas in kraj vročitve ter osebo, ki so ji bila pisania vročena.

(3) Pisanja, ki se vračajo osebam v zaprošeni državi, se pošiljajo v
jeziku države prosilke, priložen pa mora biti prevod pisanj v jezik

(3) Potrdilo o vročitvi se takoj pošlje državi prosilki. Če vročitev ni
možna, je treba državo prosilko obvestiti o razlogih.
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18. člen

Obveščanje o predpisih
12. člen

3'
Javne listine, izdane na ozemlju ene države pogodbenice, imajo na
ozemlju druge države pogodbenice isto dokazno moč kot javne listine
te države.

Državi pogodbenici bosta na prošnjo druga drugo obveščali o
predpisih, ki veljajo ali so veljali na njenem ozemlju in bosta po
potrebi pošiljali tudi besedila teh zakonov

19. člen

t£
(1) Državi pogodbenici pošiljata druga drugi izpiske iz matičnih knjig
ter pravnomočne sodne odločbe, ki se nanašajo na osahna stanja
državljanov druge države pogodbenice.
si
(2) Listine in sodne odločbe iz 1 .odstavka tega člena se pošiljajo
brezplačno vsakih šest mesecev po diplomatski poti.

Stroški dajanja pravne pomoči
13. člen
(1) Če v tej pogodbi ni drugače določeno, državi pogodbenici ne
smeta zahtevati povračila za stroške, ki so nastali zaradi dajanja
pravne pomoči, razen za stroške v zvezi z delom izvedencev in
druge stroške za pripravo izvedenskega mnenja.

Priznanje in izvršitev sodnih odločb
20. člen

(2) Zaprošeni organ lahko zahteva predujem za stroške iz prvega
odstavka tega člena.

Državi pogodbenici, pod pogoji iz te pogodbe, na svojem ozemlju
priznavata in izvršujeta sodne odločbe v civilnih zadevah ter
poravnave v takšnih zadevah, sklenjene pred sodiščem druge
države pogodbenice.

DRUGO POGLAVJE
PRAVNA POMOČV CIVILNIH ZADEVAH

21. člen

Oprostitev plačila stroškov sodnega postopka
14. člen

(1) Odločbe iz 20. člena te pogodbe se priznajo in izvršijo:

Državljani ene države pogodbenice so pred sodišči druge države
pogodbenice oproščeni plačila stroškov sodnega postopka pod
enakimi pogoji in v enakem obsegu kot državljani te države.

1. če je odločba pravnomočna in izvršljiva po zakolu države
pogodbenice, na katere ozemlju je bila izdana;
2. če za zadevo, za katero je bila odločba izdana, ni izključno pristojno
sodišče države pogodbenice, na katere ozemlju se zahteva priznanje
oziroma izvršitev odločbe;

15. člen
(1) O oprostitvi plačila stroškov iz 14. člena te pogodbe sodišče
zaprošene države odloči na predlog strank. Skladno s predpisi
zaprošene države se o oprostitvi plačila stroškov sodnega
postopka odloči na podlagi potrdila o premoženjskem stanju, ki
ga izda pristojni organ tiste države, na katere ozemlju ima stranka
svoje stalno prebivališče.

3. če je bila v primeru odločbe, izdane v nenavzočnosti, 6tranka, ki
se ni pojavila in ni sodelovala v postopku, zoper njo pa je bila izdana
odločba skladno z zakonom države pogodbenice, na katere ozemlju
je postopek tekel, pravilno in pravočasno obveščena o^jostopku;
če je procesno nesposobna pa, če je bila pravilno zastopana;

(2) Če ima oseba iz 1. odstavka tega člena svoje stalno prebivališče
na ozemlju tretje države, lahko izda potrdilo diplomatsko ali
konzularno predstavništvo države pogodbenice, katere državljan je
ta oseba.

4. če v isti pravni zadevi med istima strankama ni bila izdana
pravnomočna odločba pred sodiščem države pogodbenico, na katere
ozemlju se zahteva priznanje ali izvršitev odločbe;
5. če pred sodiščem v zaprošeni državi ne teče že prej začeta pravda
v isti pravni zadevi in med istima strankama;
5

(3) Sodišče zaprošene države, ki odloča o prošnji za oprostitev
plačila stroškov sodnega postopka, lahko v tej zvezi zahteva
dodatna obvestila.

6. če priznanje in izvršitev odločbe ni v nasprotju s pravnim redom
zaprošene države in njeno ustavno ureditvijo.

Varščina za pravdne stroške
16. člen

(2) Odločbo o priznanju in izvršitvi odločbe države prosilke izda
pristojno sodišče zaprošene države.

(1) Od državljana ene države pogodbenice, ki nastopa pred sodiščem
druge države pogodbenice kot tožnik ali intervenient, ni dovoljeno
zahtevati varščine za pravdne stroške samo zato, ker je tuj državljan
in na ozemlju te države nima stalnega prebivališča.

22. člen
(1 )Tisti, ki prosi za priznanje in izvršitev odločbe, lahko vloži prošnjo
za priznanje in izvršitev pri sodišču države pogodbenice, ki odloča
o priznanju in izvršitvi, ali pri sodišču države pogodbenice, ki je
izdalo odločbo. Sodišču, ki je pristojno za odločitev o priznanju in
izvršitvi, se pošlje prošnja skladno z določbo 4. člena te pogodbe

(2) Določba 1. odstavka tega člena se uporablja tudi za pravne osebe.
Overitev listin
17. člen

(2) Prošnji za priznanje in izvršitev odločbe je treba prilepiti:

(1) Listin, ki jih je izdalo ali overilo v predpisani obliki sodišče ali
drug pristojen organ države pogodbenice ter so podpisane in je na
njih odtisnjen pečat pristojnega organa, ni potrebno nadalje overjati
za uporabo na ozemlju druge države pogodbenice.

1. pravnomočno odločbo ali njen overjeni prepis;
2. potrdilo, da je bila stranka, ki ni sodelovala v postopku, zoper njo
pa je bila izdana odločba, skladno z zakonom države, ki je odločbo
izdala, pravilno in pravočasno vabljena na obravnavo; č^je stranka
procesno nesposobna pa tudi potrdilo, da je bila pravilno zastopana.

(2) 1. odstavek tega člena se nanaša tudi na prepise in kopije listin,
ki jih je overilo sodišče ali drug pristojen organ.

u
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2. Če bi zaradi privedbe utegnilo priti do podaljšanja odvzema
prostosti osebe iz 1. odstavka tega člena;

23. člen
(1) Postopek za priznanje in izvršitev odločbe se izvaja po predpisih
države, ki odloča o priznanju.

3. Če so po mnenju zaprošene države podani drugi tehtni razlogi
zoper njeno privedbo na ozemlje države prosilke.

(2) Prošnjo za priznanje in izvršitev lahko vloži vsak, ki ima pravni
interes za tako priznanje in izvršitev.

(4) Privedba se preloži, če je potrebno, da je oseba iz 1 .odstavka
tega člena navzoča v kazenskem postopku, ki teže na ozemlju
zaprošene države.

TRETJE POGLAVJE

(5) Začasno privedena oseba iz 1 .odstavka tega člena mora biti
na ozemlju države prosilke v priporu.

PRAVNA POMOČV KAZENSKIH ZADEVAH
24. člen

30. člen

Državi pogodbenici si skladno z določbami te pogodbe vzajemno
dajeta pravno pomoč v vseh postopkih glede kaznivih dejanj, za
katera so bili v času, ko je bila pravna pomoč zaprošena, pristojni
pravosodni organi države prosilke.

Predajo osebe iz 1 .odstavka 29. člena te pogodbe opravijo pristojni
organi države pogodbenice, ki se dogovorijo o kraju in času
predaje.
Varstvo osebne prostosti
31. člen

25. člen
Državi pogodbenici si vzajemno dajeta pravno pomoč tudi v
zadevah prekrškov.

(1) Priča ali izvedenec, ki se odzove vabilu sodišča države prosilke
ne glede na svoje državljanstvo, ne sme biti v tej državi kazensko
preganjan ali priprt in se mu tudi ne sme kakor koli drugače omejiti
prostost zaradi kaznivega dejanja, ki ga je storil pred prihodom
na ozemlje države prosilke.

Zavrnitev pravne pomoči
26. člen

(2) Pregon, odvzem prostosti ali kakšna druga omejitev osebne
prostosti osebam iz 1. odstavka tega člena je dovoljena:

Državi pogodbenici zavrneta pravno pomoč:
1. če dejanje, ki je navedeno v zaprosilu, po pravu zaprošene države
ni kaznivo ravnanje;

1. kadar se vabljeni, ko njegova navzočnost po izjavi sodišča ni
več potrebna, mudi več kot 15 dni na ozemlju države prosilke,
čeprav ga lahko zapusti;

2. če bi bila ugoditev zaprosilu v nasprotju s pravnim redom
zaprošene države in bi lahko po mnenju zaprošene države
ogrozilo njeno suverenost, varnost ali druge bistvene interese
države;

2. če se vabljeni potem, ko zapusti ozemlje države prosilke,
prostovoljno vrne na njeno ozemlje.

3. če je zaprosilo v zvezi z dejanjem, ki je po mnenju zaprošene
države politično ali vojaško kaznivo dejanje.

Navzočnost pri dejanjih pravne pomoči
32. člen

Vabila
27. člen

(1) Na izrecno prošnjo države prosilke jo zaprošena država obvesti
o kraju in času izvrševanja zaprosila.

V vabilu osumljencu, priči ali drugemu udeležencu v postopku, ki
se vabi iz države pogodbenice, ne sme biti zagrožen prisilni ukrep,
če se ta vabilu ne bi odzval. Če se vabljeni ne odzove vabilu, mu za
to ne sme biti izrečena kazenska sankcija.

(2) Udeleženci v kazenskem postopku in njihovi pravni zastopniki
ter predstavniki pravosodnih organov države prosilke so lahko
navzoči pri dajanju pravne pomoči v zaprošeni državi. Zanje se
smiselno uporablja določba 31. člena te pogodbe.

28. člen

(3) Za navzočnost predstavnikov pravosodnih organov države
prosilke pri dajanju pravne pomoči v zaprošeni državi je potrebno
soglasje zaprošene države. Soglasje v Republiki Sloveniji izda
Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije, v Republiki
Makedoniji pa Ministerstvo za pravda Republike Makedonije.

Priči ali izvedencu, ki se odzove vabilu sodišča države prosilke,
pripada povračilo potnih stroškov in stroškov bivanja skladno s
predpisi države prosilke.

Dajanje podatkov iz kazenske evidence
33. člen

Privedba oseb, ki jim je odvzeta prostost, v državo
prosilko
29. člen

(1) Državi pogodbenici obveščata druga drugo o vseh obsodbah
državljanov druge države pogodbenice, ki so vpisane v njeno
kazensko evidenco. Izpiske iz kazenske evidence si državi
pogodbenici izmenjujeta vsakih šest mesecev.

(1) Če država pogodbenica, ki vodi kazenski postopek, vabi kot
pričo ali zaradi soočenja osebo, ki prestaja kazen zapora v drugi
državi pogodbenici, se ta z njenim soglasjem začasno privede v
državo prosilko.

(2) Državi pogodbenici druga drugo obveščata tudi o drugih
podatkih, vpisanih v kazenski evidenci.

(2) Država prosilka mora začasno privedeno osebo vrniti v roku, ki
ga določi zaprošena država.

Odstop kazenskega pregona
34. člen

(3) Začasna privedba se lahko zavrne:
1. Če se oseba iz 1 .odstavka tega člena ne strinja s tem;
poročevalec, št. 13

(1) Če stori državljan države pogodbenice kaznivo dejanje na ozemlju
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druge države pogodbenice, ima država, na katere ozemlju je bilo
dejanje storjeno, pravico, da pod pogoji Iz te pogodbe zaprosi drugo
državo pogodbenico, da prevzame kazenski pregon.

(1) To pogodbo je treba ratificirati.

(2) Pristojni organi zaprošene države Izvedejo kazenski postopek
skladno s predpisi te države.

(2) Pogodba se ratificira skladno z domačo zakonodajo države
pogodbenice.

(3) Će je oseba, zoper katero je uveden kazenski postopek, v priporu
v državi prosilki, ga ta skladno z določbo 30. člena te pogodbe
preda zaprošeni državi.

(3) Ta pogodba začne veljati trideseti dan po prejemu zadnjega od
Izmenjanih obvestil držav pogodbenic po diplomatski poti, da so
izpolnjeni pogoji po notranji zakonoda|i držav pogodbenic za njeno
uveljavitev.

38. člen

35. člen
39. člen
Zaprosllu za prevzem kazenskega pregona je treba priložiti:

Ta pogodba je sklenjena za nedoločen čas. Vsaka država
pogodbenica jo lahko pisno odpove po diplomatski poti v šestmesečnem odpovednem roku.

1. spise v izvirniku ali overjenem prepisu;
2. potrdilo ali druge podatke o državljanstvu osebe, za katere
prevzem kazenskega pregona se prosi;

Pogodba je sklenjena v Skopju dne 6.02.1996 v dveh izvirnikih v
slovenskem in makedonskem jeziku, pri čemer sta oba izvirnika
enako verodostojna.

3. izpisek določb iz kazenskega zakona, ki so bile uporabljene v tej
kazenski zadevi;
4. izjave oškodovancev, da se strinjajo z odstopom kazenskega
pregona.

ZA REPUBLIKO SLOVENIJO
Meta Zupančič l.r.

ZA REPUBLIKO MAKEDONIJO
Vlado Popovski l.r.

36. člen
Zaprošena država obvesti državo prosilko, ali je prevzela zaprošeni
kazenski pregon. Če kazenski pregon ni bil prevzet, se vsa
dokumentacija v zvezi s to zadevo vrne državi prosilk; skupaj s
sporočilom, zakaj zaprosilu ni bilo ugodeno. Če je bil zaprošeni
kazenski pregon prevzet, se po končanem postopku državi prosilki
pošlje pravnomočna odločba.

3. člen
Za izvajanje pogodbe skrbi Ministrstvo za pravosodje.
4. člen

ČETRTO POGLAVJE

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

KONČNE DOLOČBE
37. člen
Ta pogodba ne posega v obveznosti, ki izhajajo Iz večstranskih
pogodb.
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OBRAZLOŽITEV
Pogodbo med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o pravni
pomoči v civilnih in kazenskih zadevah, katere ratifikacija se
predlaga, sta podpisala ministrica za pravosodje Republike Slovenije
ga. Meta Zupančič in minister za pra vosodje Republike Makedonije
g. Vlado Popovski v Skopju, dne 6. februarja 1996.

V delu pogodbe, ki se nanaša izključno na nuđenje pravne pomoči
v civilnih zadevah, je urejeno vprašanje aktorske kavcije, oprostitve
plačila stroškov sodnega postopka, veljavnost tujih javnih listin, ter
vprašanja v zvezi s priznanjem in izvršitvijo civilnih odločb. V delu
pogodbe, ki se nanaša na nuđenje pravne pomoči v kazenskih
zadevah, pa je poleg tako imenovane male pravne pomoči v
kazenskih zadevah (izvajanje posameznih procesnih de/anj,
preiskava, zaseg stvari, varstvo osebne prostosti, dajanje obvestil
z navedenega področja) urejen tudi institut prevzema oziroma
odstopa kazenskega pregona.

Pogodba predstavlja pravno osnovo za sodelovanje med državama
pogodbenicama na področju nuđenja pravne pomoči v sodnih
postopkih, in sicer v civilnih in kazenskih zadevah ter istočasno
omogoča uzpostavitev in nadaljnji razvoj sodelovanja na področju
pravosodja med obema državama.

Pogodbo med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonija o pravni
pomoči v civilnih in kazenskih zadevah z zakonom ratificira Državni
zbor Republike Slovenije, skladno z drugim odstavkom 63. člena
Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91).

Pri sestavi pogodbe se je upoštevala notranja materialna in procesna
zakonodaja obeh držav.
S ciljem, da se olajša zadevni pravni promet, ureja pogodba v
splošnih določbah vprašanja, ki so s formalnega vidika pomembna
za medsebojno sodelovanje med pristojnimi organi pri nuđenju pravne
pomoči v sodnih postopkih (obseg pravne pomoči, način
komuniciranja, jezik, oblika in vsebina zaprosil, vročanje pisanj,
obveščanje o predpisih).

Zaradi sklenitve oziroma izvajanja pogodbe ni treba sprejeti novih
ali spremeniti veljavnih predpisov in tudi ne zagotoviti dodatnih
sredstev iz proračuna Republike Slovenije.

t

l
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

REPUBLIKO

POGODBE

SLOVENIJO

MAKEDONIJO

IZVRŠEVANJU

KAZENSKIH

0

MED

IN

REPUBLIKO

MEDSEBOJNEM

SODNIH

ZADEVAH
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V
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- EPA 126 - II Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot njeni
predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih teles
sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 5. seji dne 27. marca 1997 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI POGODBE MED
REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO MAKEDONIJO O
MEDSEBOJNEM IZVRŠEVANJU SODNIH ODLOČB V
KAZENSKIH ZADEVAH,

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve;
- Tomaž MARUŠIČ, minister za pravosodje;
- Bojan ŠROT, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje;
- Marko ZUPANČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje;
- 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

POGODBA
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN
REPUBLIKO MAKEDONIJO
O MEDSEBOJNEM IZVRŠEVANJU
SODNIH ODLOČB V KAZENSKIH
ZADEVAH

1. člen
Ratificira se Pogodba med Republiko Slovenijo in Republiko
Makedonijo o medsebojnem izvrševanju sodnih odločb v kazenskih
zadevah, podpisana v Skopju 6. februarja 1996.

2. člen

Republika Slovenija in Republika Makedonija (v nadaljevanju: državi
pogodbenici) sta se v želji, da poglobita nadaljnje sodelovanje na
področju pravne pomoči v kazenskih zadevah, ob upoštevanju načela
pravičnosti in socialne rehabilitacije obsojenih oseb ter v prepričanju,
da se ti cilji lahko najbolje dosežejo z izvrševanjem kazenskih sankcij

Pogodba se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:*

" Besedilo pogodbe v makedonskem jeziku je na vpogled v Sektorju za
mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike
Slovenije.
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v državi, katere državljani so obsojene osebe, dogovorili, da skleneta
to pogodbo.

3. Če bi bilo varstveno nadzorstvo ali Izvršitev v nasprotju z
obveznostmi, ki jih je v mednarodnem merilu prevzela zaprošena
država;

PRVO POGLAVJE

4. Če v zaprošeni državi teče zoper obsojeno osebo kazenski
postopek za kaznivo dejanje, za katero se zaproša varstveno
nadzorstvo ali izvršitev;

Splošne določbe
1.člen

5. Če je Izvršitev kazni po pravu katere Izmed držav pogodbenic
zastarala;

(1) Državi pogodbenici se obvezujeta, da bosta na podlagi zaprosila
skladno s pogoji, predpisanimi v tej pogodbi, medsebojno izvrševali
sodne odločbe v kazenskih zadevah, ki jih je izdalo sodišče ene
države pogodbenice zoper državljana druge pogodbenice ali zoper
osebo, ki ima na njenem ozemlju stalno prebivališče, in sicer:

6. Če se obsojena oseba glede na starost v času storitve dejania v
zaprošeni državi ne bi mogla preganjati;
7. Če je bila obsojena oseba v zaprošeni državi že pravnomočno
obsojena za isto kaznivo dejanje ali je bila oproščena obtožbe;

1. nadzorovali osebe, ki jim je sodišče pravnomočno Izreklo pogojno
obsodbo med preizkusno dobo (v nadaljevanju: varstveno
nadzorstvo);

8. Če je bila sodna odločba izdana v nenavzočnosti obsojene osebe;
9. Če je obsojena oseba na ozemlju zaprošene države dobila pravico
pribežališča.

2. izvršili kazen zapora ali varnostni ukrep, ki ga je pravnomočno
izreklo sodišče ene izmed držav pogodbenic (v nadaljevanju:
izvršitev).

4. člen

(2) Za državljana države pogodbenice se šteje oseba, ki ima po
zakonih te države njeno državljanstvo.

Država pogodbenica zaradi varstvenega nadzorstva ali izvršitve ne
izroča svojih državljanov drugi državi pogodbenici.

2. člen

5. člen

(1) Varstveno nadzorstvo ali izvršitev iz 1. odstavka 1. člena te
pogodbe se skladno z določbami te pogodbe prevzame, če so
izpolnjeni naslednji pogoji:

(1) Zaprošena država mora brez odlašanja obvestiti državo prosilko,
v kolikšni meri je prošnji ugodila.
(2) Ob popolni ali delni zavrnitvi prevzema varstvenega nadzorstva
ali izvršitve je zaprošena država dolžna navesti razloge za zavrnitev.

1. če je obsojena oseba državljan države, ki bo izvršitev prevzela
ali ima v njej svoje prebivališče;

6. člen

2. če je sodna odločba pravnomočna;

(1) Obsojeno osebo lahko pomilostita ali dovolita amnestiio država,
ki je izrekla sodbo, ali država, ki je prevzela varstveno nadzorstvo
ali izvršitev.

3. če obsojena oseba da soglasje;
4. če je dejanje, na katerem temelji sodna odločba, kaznivo dejanje
po pravu obeh držav;

(2) Če to stori država, ki je izrekla sodbo, mora o tem nemudoma
obvestiti državo, ki je prevzela varstveno nadzorstvo oziroma
izvršitev.

5. če država, ki je kazensko sankcijo izrekla, in država, ki je prevzela
varstveno nadzorstvo oziroma Izvršitev, pristaneta na prenos
varstvenega nadzorstva ali izvršitve;

7. člen*

6. če je kazenska sankcija ali preizkusna doba pogojno izrečene
kazenske sankcije, ki jo mora obsojena oseba še prestati, daljša
od šestih mesecev, šteto od dneva vložitve prošnje.

Kraj, čas in način predaje in prevzema obsojene osebe se določi z
dogovorom med pristojnimi organi držav pogodbenic.

(2) lz|emoma se lahko državi pogodbenici dogovorita o prenosu
varstvenega nadzorstva ali Izvršitve tudi, če je kazenska sankcija
ali preizkusna doba pogojno Izrečene kazenske sankcije, ki jo mora
obso|ena oseba še prestati, manjša od tiste, ki Je predvidena v
določbi 6. točke 1. odstavka tega Člena.

DRUGO POGLAVJE
Varstveno nadzorstvo

(3) Če obsojena oseba ne more dati pravnoveljavne privolitve za
prenos varstvenega nadzorstva ali Izvršitve, je treba priskrbeti
privolitev njegovega zakonitega zastopnika (pooblaščenca) po pravu
tiste države, v kateri ima obsojena oseba svoje stalno prebivališče.

(1) Državi pogodbenici bosta na podlagi prošnje in pod pogoji,
določenimi s to pogodbo, med preizkusno dobo medseboino nadzirali
osebe, ki Jim je sodišče v eni državi pogodbenici pravnomočno Izreklo
pogojno obsodbo.

3. člen

(2) Varstveno nadzorstvo se opravi v tisti državi, katere državljan je
obsojena oseba oziroma v tisti državi, kjer Ima obsojena oseba
svoje stalno prebivališče.

8. člen

(1) Varstveno nadzorstvo ali Izvršitev se ne prevzame:
1, Če bi varstveno nadzorstvo ali Izvršitev bila v nasprotju s pravnim
redom zaprošene države;

9. člen
(1 (Varstveno nadzorstvo se lzva|a Izključno po pravu države, ki ga
je prevzela.

2. Če je de|anje, na katerem temelji sodna odločba, po presoji
zaprošene države politične, vojaške ali fiskalne narave;
poročevalec, št. 13
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(1) Varstveno nadzorstvo se izva|a Izključno po pravu države, ki
ga je prevzela.

15. člen

(2) Ukrepi varstvenega nadzorstva, izrečeni v državi, ki opravlja
varstveno nadzorstvo, po svoji vrsti In trajanju ne smejo biti strožji
od ukrepov, Izrečenih v državi, v kateri je bila Izdana sodba.

t
(1) Če se prevzame Izvršitev, sodišče države, ki je Izvršitev
prevzela, določi po svojem pravu kazen zapora ali varnostni
ukrep, ki ju je treba Izvršiti, pri čemer upošteva kazensko sankcijo,
izrečeno v državi, ki je izrekla sodbo.

(3) Pri izrekanju ukrepov varstvenega nadzorstva v državi, ki je
prevzela varstveni nadzor, se čim bolj upoštevajo ukrepi, Izrečeni v
državi, v kateri je bila izdana sodba.

(2) Zaradi izvršitve v drugi državi pogodbenici obsojena oseba v
nobenem primeru ne sme biti v težjem položaju, kot bi ga Imela v
državi, ki ji je izrekla sodbo.

10. člen

(3) Čas, prestan v zaporu v državi, ki je izrekla sodbo, se v celoti
všteje v kazen zapora ali varnostni ukrep, ki ga je treba prestati v
državi, ki je prevzela izvršitev.

Za preklic pogojne obsodbe je Izključno pristojna država, v kateri je
bila sodba Izdana.

16. člen

11. člen

Izvršitev se izvede izključno po pravu države, ki je prevzela izvršitev.

(1) Zaprošena država je dolžna čim prej obvestiti državo prosilko,
ali bo ugodila njeni prošnji za prevzem izvršitve varstvenega
nadzorstva iz 8. člena te pogodbe.

17. člen
(1) V primeru prevzema izvršitve je država, ki je prevzela izvršitev,
vezana na ugotovljeno dejansko stanje, na katerem temelji sodba
sodišča države, v kateri je bila sodba izrečena.

(2) Država, ki opravlja varstveno nadzorstvo, obvesti državo v kateri
je bila izdana sodba o ukrepih varstvenega nadzorstva, in o vseh
okoliščinah, ki bi utegnile povzročiti preklic pogojne obsodbe.

(2) Za odločanje o zahtevi za obnovo kazenskega postopka je
izključno pristojna država, v kateri je bila sodba izrečena.

12. člen
(1) Država, v kateri je izdana sodba, je dolžna nemudoma obvestiti
državo, ki opravlja varstveno nadzorstvo o pomilostitvi, amnestiji
ali o preklicu pogojne obsodbe.

(3) Če se sodna odločba, na kateri temelji prošnja za izvršitev,
pozneje razveljavi ali spremeni v državi izreka sodbe, ta država o
tem takoj obvesti državo, ki je prevzela izvršitev. Na podlagi nove
odločbe sodišče države, kije izvršitev prevzela, odloči o nadaljnjem
prestajanju kazni zapora ali varnostnem ukrepu.

(2) Če država, v kateri je bila izdana sodba, prekliče pogojno obsodbo,
lahko državo, ki opravlja varstveno nadzorstvo po tej pogodbi, zaprosi
za prevzem izvršitve kazenske sankcije.

18. člen

13. člen

(1) Če se sodba nanaša na več kaznivih dejanjih, se sme izvršitev
prenesti tudi samo za del kazenske sankcije, ki se nanaša na
posamezna od teh dejanj; v tem primeru država, ki je izrekla sodbo,
določi del kazenske sankcije, ki se nanaša na ta dejanja. Država, ki
je prevzela izvršitev, ima pravico, da državi, ki je izrekla sodbo,
določi primeren rok za odločitev.

(1) Če je varstveno nadzorstvo prevzeto, se v državi, v kateri je bila
sodba izdana, začasno ustavijo nadaljnji ukrepi v zvezi z izvršitvijo.
(2) Pravica države, v kateri je bila izdana sodba, do izvršitve pa
dokončno preneha, če med preizkusno dobo ni nastopila nobena
okoliščina, zaradi katere je treba po njenem pravu preklicati pogojno
obsodbo.

(2) Če država, ki je izrekla sodbo, ne odloči v roku iz prejšnjega
odstavka, odloči o tem država, ki je izvršitev prevzela po svojem
pravu in odmeri del kazenske sankcije, ki jo je treba izvršiti.
19. člen

TRETJE POGLAVJE

(1) Če je izvršitev prevzeta, začasno preneha nadaljnja izvršitev v
državi, ki je izrekla sodbo. Če je obsojena oseba v zaporu v državi,
ki je izrekla sodbo, sme zapor trajati do njene predaje državi, ki je
prevzela izvršitev.

Izvršitev
14. člen
(1) Če je oseba, ki je državljan ene države pogodbenice ali ima v
njej svoje stalno prebivališče, v drugI državi pogodbenici
pravnomočno obsojena na kazen zapora, ali jI je Izrečen varnostni
ukrep, lahko država pogodbenica zaprosi, da se kazen zapora ali
varnostni ukrep izvrši v tisti državi, katere državljan Je obsojena
oseba oziroma ima v njej svoje stalno prebivališče.

(2) Če se obsojena oseba izogne prestajanju kazni v državi, ki je
izvršitev prevzela, država, ki je izrekla sodbo, znova pridobi pravico
do izvršitve preostale kazni. Država, ki je izvršitev prevzela, o takih
okoliščinah takoj obvesti državo, ki je Izrekla sodbo.
(3) Pravica države, ki je izrekla sodbo, do Izvršitve dokončno preneha,
ko je obsojena oseba prestala kazen zapora ali varnostni ukrep v
državi, ki je izvršitev prevzela, ali ko Je pomlloščena ali amnestirana.

(2) Ta pogodba ne izključuje pravice obsojene osebe, njegovega
zakonitega zastopnika, zakonca, sorodnika v ravni črti, brata ali
sestre, da vloži prošnjo za prenos Izvršitve pri sodišču, ki je Izdalo
odločbo, ali pri pristojnem organu države, ki je Izrekla sodbo, ali
države, katere državljan je obsojena oseba.

20. člen
(1) Zaradi kaznivega dejanja, storjenega pred prenosom Izvršitve,
vendar ne tistega, zaradi katerega je bil odobren prenos Izvršitve,
se obsojena oseba brez soglasja države, ki je izrekla sodbo, ne
sme kazensko preganjati, obsoditi ali jI drugače omejiti osebno
svobodo in ne izročiti tretji državi zaradi kazenskega pregona ali

(3) Pristojni organ države, ki je Izrekla sodbo, obsojeno osebo čim
prej pouči o možnostih prestajan|a kazni zapora ali izvršitve
varnostnih ukrepov v državi, katere državljan Je ali na katerem
območju Ima stalno prebivališče.
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3. druge dokumente in podatke, ki utegnejo biti pomembni za
presojo zadeve.

izvršitve kazenske sankcije.
(2) Soglasje države, ki je izrekla sodbo, ni potrebno:

(3) V primeru iz 2. odstavka tega člena pošlje država, ki je izrekla
sodno odločbo, skupaj s sporočilom o odobritvi prošnje tudi izvod
ali overjeni prepis sodne odločbe z zaznamkom o pravnomočnosti,
prepis zakonskih določb, na katerih temelji sodna odločba, ter potrdilo
iz 4. točke 1. odstavka tega člena.

1. Če obsojena oseba v petinštiridesetih dneh po dokončnem
odpustu s prestajanja kazni zapora ali prenehanju varstvenih
ukrepov ne zapusti območja države, ki je izvršitev prevzela. V ta
rok se ne všteva čas, ko obsojena oseba, neodvisno od svoje
volje, ni mogla zapustiti območja države, ki je prevzela izvršitev;

24. člen

2. Če je obsojena oseba zapustila območje države, ki je izvršitev
prevzela, nato pa se je ponovno prostovoljno vrnila na njeno ozemlje.

(1) Če zaprošena država meni, da podatki in dokumentacija, ki ji je
bila poslana, ne zadostujejo, zahteva potrebno dopolnitev ter določi
primeren rok, ki se lahko podaljša, na obrazloženo prošnjo države
prosilke.

ČETRTO POGLAVJE
Skupne določbe o postopku

(2) Če se ne ugodi zahtevi za dopolnitev dokumentacije v določenem
roku, se o prošnji za prenos izvršitve sodne odločbe odloči na podlagi
obstoječih podatkov.

21. člen
(1) Pristojni organi držav pogodbenic občujejo pri uporabi te pogodbe
s strani Republike Slovenije preko Ministrstva za pravosodje
Republike Slovenije in s strani Republike Makedonije preko
Ministerstvo za pravda Republike Makedonije.

25. člen
Če je obsojena oseba v državi, ki je izrekla sodno odločbo in jo je
treba zaradi že odobrene izvršitve ali varstvenega nadzorstva predati
državi, ki je prevzela izvršitev ali varstveno nadzorstvo, se za predajo
smiselno uporabijo določbe Pogodbe o izročitvi, sklenjene med
Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo.

(2) Določba 1. odstavka tega člena ne izključuje občevanja po
diplomatski poti.
(3) V nujnih primerih lahko pristojni organi države pogodbenice
pošiljajo zaprosila in obvestila iz te pogodbe pristojnim organom
druge države pogodbenice preko Mednarodne organizacije
kriminalistične policije (INTERPOL).

Kraj, datum in način predaje in prevzema obsojene osebe se določijo
z dogovorom med pristojnimi organi držav pogodbenic.

22. člen

27. člen

(1) Zaprosila in dokumentacija, ki jih je treba priložiti skladno z
določbami te pogodbe, se pošiljajo v pisni obliki v jeziku države
prosilke. Prevodov v jezik zaprošene države ni treba priložiti.

Skladno z določbami 26., 27. in 28. člena Pogodbe o izročitvi,
sklenjene med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo, vsaka
država pogodbenica na prošnjo druge pogodbenice dovoli čez svoje
ozemlje prevoz obsojene osebe, ki jo tretja država preda državi
pogodbenici, ki je prosila za prevoz.

26. člen

(2) Legalizacija listin iz 1. odstavka tega člena ni potrebna.
23. člen

28. člen

(1) Če vloži prošnjo za izvršitev sodne odločbe v kazenskih zadevah
država pogodbenica, ki je tako odločbo izrekla, je treba prošnji
priložiti:

(1) Stroške, ki nastanejo v zvezi s predajo obsojene osebe zaradi
varstvenega nadzorstva ali izvršitve po tej pogodbi, plača država,
ki je prevzela varstveno nadzorstvo ali izvršitev, razen stroškov, ki
nastanejo na ozemlju države, ki je izrekla sodno odločbo.

1. izvod ali overjen prepis sodne odločbe s potrdilom o
pravnomočnosti:
2. prepis besedila zakonskih določb, na katerih temelji sodna odločba;
3. osebne podatke o obsojeni osebi, o njenem državljanstvu in o
njenem stalnem prebivališču;
4. potrdilo z navedbo dolžine če prestane kazenske sankcije ali
kakršnem koli pridržanju, odpustitvi kazni in vsak drug podatek v
zvezi s prestajanjem kazni ali varstvenim ukrepom, ki ju je treba
všteti;
5. izjavo obsojene osebe, iz katere je razvidno njeno soglasje za
prenos izvršitve in varstvenega nadzorstva;
6. druge dokumente in podatke, ki utegnejo biti pomembni za presojo
zadeve.

(2) Država, ki prosi za predajo obsojene osebe po zračni poti, sama
plača stroške, ki nastanejo v zvezi s to predajo.
29. člen
Država, ki je varstveno nadzorstvo ali izvršitev prevzela, mora državi,
ki je izrekla sodno odločbo, poslati informacije v zvezi s prestajanjem
kazenske sankcije, in sicer:
1. o končanem varstvenem nadzorstvu oziroma izvršitvi;
2. če obsojena oseba pobegne pred potekom izvršitve kazenske
sankcije;
3. če država izreka sodne odločbe zahteva od nje posebno poročilo.

(2) Če vloži prošnjo za izvršitev sodne odločbe v kazenskih
zadevah država, katere državljan je obsojena oseba, je treba
prošnji priložiti:

30. člen
(1) Po tej pogodbi pomeni "jezik države prosilke":

1. osebne podatke o obsojeni osebi, podatke o njenem
državljanstvu in o kraju njenega stalnega prebivališča;

1. za Republiko Slovenijo - slovenski jezik
2. za Republiko Makedonijo - makedonski jezik.

2. Če je obsojena oseba še v tej državi, tudi njeno izjavo glede
soglasja za prenos izvršitve in varstvenega nadzorstva;

(2) Po tej pogodbi pomeni "kazenska sankcija":

•
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(2) Pogodba se ratificira skladno z domačo zakonostejo države
pogodbenice.
['
(3) Ta pogodba začne veljati trideseti dan po prejemu zadnjega od
izmenjanih obvestil držav pogodbenic po diplomatski poti, da so
izpolnjeni pogoji po notranji zakonodaji držav pogodbenic za njeno
uveljavitev.

1. za Republiko Slovenijo: kazen zapora in varnostne ukrepe
2. za Republiko Makedonijo: kazen zapora in varnostne ukrepe.
(3) Po tej pogodbi pomeni "varnostni ukrepi":
1. za Republiko Slovenijo: varnostni ukrepi, ki so določeni v
kazenskem zakoniku Republike Slovenije
2. za Republiko Makedonijo: varnostni ukrepi, ki so določeni v
kazenskem zakonu Republike Makedonije.

34. člen

(4) Po tej pogodbi pomeni "varstveno nadzorstvo":

(1) Ta pogodba je sklenjena za nedoločen čas. Vsaka država
pogodbenica jo lahko pisno odpove po diplomatski poti v
šestmesečnem odpovednem roku.

1. za Republiko Slovenijo: ukrep, ki ga sme sodišče ob pogojih,
določenih v kazenskem zakoniku Republike Slovenije za določen
čas med preizkusno dobo določiti storilcu, ki mu je bila izrečena
pogojna obsodba in obsega z zakonom določeno pomoč, nadzorstvo
ali varstvo;

(2) Ta pogodba se bo po odpovedi še naprej uporabljala za izvrševanje
kazenskih sankcij za osebe, katerih predaja je bila opravljena
skladno z omenjeno pogodbo pred uveljavitvijo odpovedi.

2. za Republiko Makedonijo: ukrep, ki ga sme sodišče ob pogojih,
določenih v kazenskem zakonu Republike Makedonije za določen
čas med preizkusno dobo določiti storilcu, ki mu je bila izrečena
pogojna obsodba, in obsega z zakonom določeno pomoč, nadzorstvo
ali varstvo.

Pogodba je sklenjena v Skopju dne 6.02.1996 v dveh izvirnikih v
slovenskem in makedonskem jeziku, pri čemer sta oba izvirnika
enako verodostojna.

31. člen

ZA REPUBLIKO SLOVENIJO
Meta Zupančič l.r.

Ta pogodba se uporablja tudi za sodne odločbe, ki so bile izrečene
pred uveljavitvijo te pogodbe.

ZA REPUBLIKO MAKEDONIJO
Vlado Popovski l.r.

3. člen

PETO POGLAVJE

Za izvajanje pogodbe skrbi Ministrstvo za pravosodje.

Končne določbe

4. člen

32. člen

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

Ta pogodba ne posega v obveznosti, ki izhajajo iz večstranskih
pogodb.
33. člen
(1) To pogodbo je treba ratificirati.

>

*
f
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OBRAZLOŽITEV
sankcijo za čas med preizkusno dobo In v zvezi s prevzemom
Izvršitve kazni zapora.

Pogodbo med Republiko Slovenijo In Republiko Makedonijo o
medsebojnem Izvrševanju sodnih odločb v kazenskih zadevah,
katere ratifikacija se predlaga, sta podpisala ministrica za pravosodje
Republike Slovenije ga. Meta Zupančič in minister za pravosodje
Republike Makedonije g. Vlado Popovski v Skopju, dne 6. februarja
1996.

Pogodba obsega vse tiste določbe, ki so nujne za Izvajanje te vrste
pravne pomoči In se nanašajo na način In jezik kontaktiranja pristojnih
organov obeh držav v postopku izvršitve sodnih odločb v kazenskih
zadevah, dokumentacijo, stroške v zvezi z izvrševanjem pogodbe
ter določbe, ki urejajo postopek za prevzem Izvršitve kazni oziroma
varstvenega nadzorstva.

S pogodbo, katere ratifikacija se predlaga, bo dana podlaga za
Izvajanje prvega odstavka 517. člena Zakona o kazenskem postopku
Republike Slovenije (Ur.l. Republike Slovenije, štev. 63/94), po
katerem se sme izvršiti kazenska sodba tujega sodišča, če je tako
določeno z mednarodno pogodbo ali če velja vzajemnost.

Pogodbo med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o
medsebojnem izvrševanju sodnih odločb v kazenskih zadevah z
zakonom ratificira Državni zbor Republike Slovenije skladno z dmgim
odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih zadevah, (Ur.l. Republike
Slovenije, štev. 1/91)

Pogodba pod določenimi pogoji omogoča medsebojno izvrševanje
sodnih odločb v kazenskih zadevah, ki jih je izdalo sodišče ene
države pogodbenice zoper državljana druge države pogodbenice ali
zoper osebo, ki ima na njenem ozemlju stalno prebivališče.

Zaradi izvajanja pogodbe ni treba sprejeti novih ali spremeniti
veljavnih predpisov.

Medsebojno izvrševanje sodnih odločb v kazenskih zadevah se v
pogodbi, katere ratifikacija se predlaga, nanaša na medsebojne
obveznosti držav pogodbenic v zvezi s prevzemom nadzorstva nad
osebami, ki jim je sodišče pravnomočno izreklo pogojno kazensko

V zvezi s sklenitvijo in izvajanjem pogodbe ne bodo nastale za
Republiko Slovenijo dodatne finančne obveznosti.

t
r
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Dopolnitev

PREDLOG

ZAKONA

DOPOLNITVAH

0

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

IN

PREKRŠKIH

(ZP-?)
- EPA 112 - II ■ hitri postopek

22.4.1997. V objavljenem gradivu je manjkalo besedilo členov
zakona o prekrških, ki se spreminjajo.

Vlada Republike Slovenije je v Državni zbor poslala dopolnitev
gradiva "Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o prekrških" (ZP-?) - EPA 112 - hitri postopek, ki je bilo objavljeno
v Poročevalcu Državnega zbora Republike Slovenije št. 9, dne

Manjkajoče besedilo objavljamo v celoti.

2. za pravno osebo in za posameznika, ki stori prekršek v zvezi
s samostojnim opravljanjem dejavnosti od 750 do 1,200.000 tolarjev

BESEDILO ČLENOV ZAKONA O
PREKRŠKIH, KI SE SPREMINJAJO ALI
DOPOLNJUJEJO

3. za odgovorno osebo pravne osebe od 150 do 120.000 tolarjev.
(3) Z zakonom se sme predpisati za prekrške, ki pomenijo hujše
kršitve predpisov o varstvu naravnih bogastev oziroma varstvu
človekovega okolja, predpisov o davkih, predpisov s področja
financ ter predpisov s področja gospodarstva, za posameznika,
za pravno osebo in za posameznika, ki stori prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti ter za odogovorno osebo
pravne osebe denarna kazen do 6,000.000 tolarjev.

Predpisovanje sankcij za prekrške
5. člen
(1) Za prekršek se sme predpisati denarna kazen ali kazen zapora.
(2) Kazen zapora se sme predpisati samo z zakonom za hujše
kršitve, ki ogrožajo življenje ali zdravje ljudi, ali zaradi katerih
utegnejo nastati druge hude posledice.

(4) Z zakonom se lahko predpiše denarna kazen za odgovorno osebo
organa družbenopolitične skupnosti, drugega državnega organa ali
krajevne skupnosti od 150 do 120.000 tolarjev.

(3) V primerih iz prejšnjega odstavka se smeta predpisati denarna
kazen ali kazen zapora (alternativno).

(5) Z odlokom občinske skupščine se lahko predpiše denarna kazen:

(4) Za prekrške pravne in odgovorne osebe In za prekrške
posameznikov, ki storijo prekršek v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti, se sme predpisati samo denarna kazen.

1. za posameznika od 75 do 60.000 tolarjev
2. za pravno osebo in za posameznika, ki stori prekršek v zvezi
s samostojnim opravljanjem dejavnosti od 300 do 360.000 tolarjev
3. za odgovorno osebo pravne osebe od 75 do 60.000 tolarjev.

Denarna kazen

(6) Denarna kazen, ki se Izterja takoj na kraju, se sme predpisati za
posameznika In za odgovorno osebo v določenem znesku do 10.000
tolarjev, za pravne osebe In za posameznika, ki stori prekršek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, pa v določenem
znesku do 20.000 tolarjev.

25. člen
(1) Denarna kazen se lahko predpiše v razponu ali določenem
znesku.
(2) Z zakonom oziroma z uredbo ali odlokom Vlade Republike
Slovenije se lahko predpiše denarna kazen:

(7) Denarne kazni plačane za prekršek so prihodek občine.

1. za posameznika od 150 do 120.000 tolarjev

(8) Prihodek iz prejšnjega odstavka se deli med občine, in sicer: 30
odstotkov prihodka v razmerju, v kakršnem so posamezne občine
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(4) Ukrep iz prvega odstavka tega člena sme trajati najmanj en
mesec in največ šest mesecev.

v predhodnem letu zagotovile sredstva za delo organov za postopek
o prekrških, 70 odstotkov pa v sorazmerju z deležem posamezne
občine v splošni porabi občin.

Prepoved vožnje motornega vozila

(9) Način zbiranja in delitev sredstev med občine predpiše republiški
funkcionar, ki vodi republiški upravni organ pristojen za pravosodje.

39. člen

Način spremembe denarne kazni v zapor

(1) Prepoved vožnje motornega vozila je v tem, da se storilcu prepove
voziti motorno vozilo določene vrste oziroma kategorije.

28. člen

(2) Ta ukrep se sme izreči storilcu, če se da iz narave kršitve
predpisov o varnosti cestnega prometa, ali pa iz njegovih prejšnjih
kršitev teh predpisov sklepati, da je nevarno, če vozi motorno vozilo
določene vrste ali kategorije. Pri odločanju, ali naj se ta ukrep izreče,
je treba upoštevati tudi, ali je storilec prekrška poklicni voznik
motornega vozila.

(1) Pri spremembi denarne kazni v zapor se računa vsakih 3.000
tolarjev za en dan zapora vendar pa zapor ne sme biti daljši od 30
dni.
(2) Če je poleg denarnih kazni izrečena tudi kazen zapora, pri
spremembi denarne kazni v zapor skupna kazen zapora ne sme
biti daljša kot 60 dni.

(3) Ukrep iz prvega odstavka tega člena sme trajati najmanj en
mesec in največ eno leto.

(3) Če je za prekršek predpisana poleg denarne kazni alternativno
tudi kazen zapora, tedaj zapor, v katerega se spremeni denarna
kazen, ne sme presegati največje mere kazen zapora, ki je
predpisana za ta prekršek.

(4) Sto; Icu prekrška, ki ima tuje vozniško dovoljenje, se izreče
prepoved njegove uporabe na ozemlju Republike Slovenije za čas
od enega meseca do enega leta.

(4) Če se izrečeta za prekrške storjene v steku, kazen zapora
nad 30 dni in denarna kazen, ne sme zapor, v katerega se
spremeni neizterjana denarna kazen, skupaj z izrečeno kaznijo
zapora, presegati 90 dni.

(5) Čas, ki ga je storilec prebil v zaporu, se ne všteje v trajanje
tega varstvenega ukrepa.
(6) Varstvena ukrepa iz prvega in četrtega odstavka tega člena
se uporabljata tudi za vožnjo s plovnimi objekti.

(5) Če kaznovani plača samo del denarne kazni, se mu ostanek,
ob upoštevanju omejitev iz prejšnjih odstavkov tega člena,
sorazmerno spremeni v zapor.

109. člen
(1) Pooblaščene uradne osebe organa za notranje zadeve smejo
tudi brez odredbe občinskega sodnika za prekrške, privesti
tistega, ki so ga zalotile pri prekršku.

(6) Prestajanje kazni zapora, v katerega je bila spremenjena
denarna kazen, preneha, če kaznovani plača ostanek denarne
kazni po vštetju tistega njenega dela, ki ustreza prestani kazni
zapora.

To smejo storiti, če ni mogoče ugotoviti storilčeve istovetnosti, ali
če ta nima stalnega prebivališča, ali če so okoliščine, ki opravičujejo
bojazen, da bo storilec nadaljeval s prekrškom, ali da ga bo ponovil.
Storilca prekrška je treba v takem primeru privesti brez odlašanja
k pristojnemu sodniku za prekrške.

Vrste varstvenih ukrepov
35. člen
Storilcu prekrška se smejo poleg kazni za prekršek izreči tile
varstveni ukrepi:

(2) Če je v primeru iz prejšnjega odstavka storilec zaloten pri
prekršku izven uradnih ur pristojnega občinskega sodnika za
prekrške in če so okoliščine, ki kažejo na nevarnost, da bo
pobegnil ali da bo nadaljeval s prekrškom ali prekršek ponovil, ga
sme pooblaščena uradna oseba organa pridržati, pridržanje traja,
dokler ni mogoče storilca privesti k pristojnemu sodniku za
prekrške, vendar pa najdalj 24 ur.

1. odvzem predmetov;
2. začasni odvzem motornega kolesa in kolesa z motorjem;
3. prepoved samostojnega opravljanja dejavnosti ali poklica;
4. prepoved vožnje motornega vozila;
5. odstranitev tujca iz države.

(3) Pridržanje je treba zaznamovati v spisu in zapisati dan in uro,
ko je bilo odrejeno. Ta zaznamek podpiše uradna oseba, ki je
odredila pridržanje, pridržani pa potrdi s svojim podpisom, da mu
je bila odredba o pridržanju naznanjena.

Začasen odvzem motornega kolesa in kolesa z motorjem
37. a člen
(1) Motorno kolo in kolo z motorjem, s katerim je bil storjen prekršek
zoper varnost cestnega prometa, se sme začasno odvzeti, če je
storilčeva last.

111. člen
(1) Čas, ko je bil obdolženec pridržan, preden je bila izdana
odločba o prekršku, se obdolžencu všteje v kazen. Pri tem se
pridržanje, ki je trajalo več kot 12 ur, šteje za en dan zapora
oziroma 300 tolarjev denarne kazni.

(2) Vozilo iz prejšnjega odstavka se sme začasno odvzeti tudi, če
ni storilčeva last, če je lastnik vozila dovolil ali dopuščal storilcu
njegovo uporabo.

(2) Obdolžencu, ki je bil med kazenskim postopkom v priporu, se
všteje čas pripora v kazen zapora, izrečeno za prekršek, če je bil
zoper njega ustavljen kazenski postopek in je bil za isto dejanje
kaznovan v postopku o prekršku.

(3) Ta ukrep se sme izreči, če se da iz narave kršitve predpisov
o varnosti cestnega prometa ali iz njegovih prejšnjih kršitev teh
predpisov sklepati, da je za storilca ali druge udeležence v prometu
nevarno, če storilec uporablja to vozilo.
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154. člen

161. člen

(1) Organ, ki vodi postopek o prekršku, določi ustno obravnavo, če
je to potrebno za boljšo razjasnitev stvari.

(1) Kdor se med postopkom kljub opominu nedostojno obnaša ali
ovira delo, se kaznuje z denarno kaznijo do 2.500 tolarjev.

(2) Na ustno obravnavo se povabijo obdolženec, njegov zagovornik,
priče in po potrebi tudi izvedenec. Če je obdolžena pravna oseba,
se na ustno obravnavo povabi njen predstavnik.

(2) Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.

(3) Dan ustne obravnave se sporoči tudi predlagatelju postopka in
oškodovancu.

(3) če se obdolženec kljub opominu nedostojno obnaša ali ovira
delo, se sme odrediti, da se obdolženec odstrani iz prostora, v
katerem se opravlja dejanje v postopku, ne sme pa se kaznovati
z denarno kaznijo.

159. člen

202. člen

(1) Če temelji predlog za uvedbo postopka o prekršku na neposredni
osebni ugotovitvi pooblaščene uradne osebe ali na uradnih podatkih
in če organ, ki vodi postopek o prekršku, na podlagi takega predloga
ter priloženih podatkov in drugih dokazov spozna, da je obdolženec
storil prekršek, lahko tudi brez zaslišanja obdolženca izda odločbo
o prekršku.

(1) Zahtevo za sodno varstvo je mogoče vložiti zoper odločbo,
izdano na drugi stopnji:
,

(2) Odločba o prekršku po določbah prvega odstavka tega člena se
lahko izda za prekrške, za katere je poredpisana denarna kazen.

2. če je izrečena za prekršek posamezniku oziroma odgovorni osebi
denarna kazen nad 15.000 tolarjev ali pravni osebi oziroma
posamezniku, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti, denarna kazen nad 30.000 tolarjev;

1. če je izrečena za prekršek kazen zapora ali je izrečen varstveni
ukrep prepovedi opravljanja samostojne dejavnosti ali poklica ali
prepoved vožnje motornega vozila;

(3) Odločba o prekršku se lahko izda ob pogojih iz prvega odstavka
tega člena tudi v primerih, ko je za prekršek predpisana poleg
denarne kazni tudi kazen zapora, če organ za postopek o prekršku
ugotovi, da je treba glede na naravo prekrška, glede na okoliščine,
v katerih je bil prekršek storjen in glede na osebne lastnosti
obdolženca izreči danamo kazen.

3. če je odločeno o premoženjskopravnem zahtevku ali o odvzetih
premoženjskih koristi v znesku nad 30.000 tolarjev.
Izterjava denarne kazni takoj na kraju prekrška
241. člen

(4) Z odločbo o prekršku, izdano v skrajšanem postopku, se sme
izreči posamezniku denarna kazen do 10.000 tolarjev, pravni osebi
ali posamezniku, ki stori prekršek v zvezi z opravljanjem samostojne
dejavnosti denarna kazen do 100.000 tolarjev, odgovorni osebi pa
denarna kazen do 10.000 tolarjev.

(1) Če gre za prekrške, za katere je predpisana samo denarna kazen
v določenem znesku, izterjajo pooblaščene uradne osebe upravnih
organov in organizacij, ki izvajajo javna pooblastila ali nadzorstvo
nad izvrševanjem zakonov in drugih predisov, s katerimi so določeni
prekrški, takoj na kraju prekrška tako kazen od tistih, ki jih zalotijo
pri prekršku.

(5) V skrajšanem postopku po določbah tega člena ni mogoče izreči
varstvenega ukrepa, ne odločiti o premoženjskopravnem zahtevku,
niti odvzeti protipravne premoženjske koristi, pridobljene s
prekrškom.

(2) Za prekršek, ki ga je storil mladoletnik, se ne sme izterjati denarna
kazen takoj na kraju prekrška.

(6) Zoper odločbo o prekršku, izdano po prvem odstavku tega člena,
lahko vložijo obdolženec in osebe, navedene v drugem odstavku
181. člena tega zakona, v osmih dneh od dneva vročitve ugovor.
Zoper odločbo, s katero se ugovor zavrže, je dovoljena pritožba.

(3) O plačani denarni kazni se izda potrdilo. Če storilec denarne
kazni ne plača, mu izda pooblaščena oseba plačilni nalog
(položnico).

(7) Če je bil ugovor vložen pravočasno, razveljavi organ, ki vodi
postopek, odločbo o prekršku in nadaljuje redni postopek.

(4) Zoper izrek o izterjanju denarne kazni takoj na kraju prekrška
ni pritožbe.

(8) Odločba o prekršku, izdana v rednem postopku, ne sme biti
za obdolženca manj ugodna od odločbe, ki je bila na njegov ugovor
razveljavljena.

(5) Storilec, ki denarne kazni ne plača takoj na kraju prekrška, je
dolžan denarno kazen plačati v roku osmih dni ali v tem roku
ugovarjati pri organu, katerega uradna oseba je izrekla kazen.
Storilcu, ki mu ni bilo mogoče takoj izreči kazni, se pošlje obvestilo
o prekršku in plačilni nalog; tudi v tem primeru lahko kazen plača
ali vloži ugovor v istem roku.

Kazni za kršitev postopka
160. člen
(1) Priča ali izvedenec, ki brez opravičenega razloga noče pričati
oziroma opraviti izvedenskega dela, se kaznuje z denarno kaznijo
do 2.500 tolarjev.

(6) Ugovor se poda ustno ali pismeno priporočeno po pošti. Ugovor
pošlje organ skupaj s predlogom za uvedbo postopka o prekršku
in s plačilnim nalogom, izdanim takoj na kraju prekrška, pristojnemu
organu za postopek o prekršku.

(2) Če tisti, ki je kaznovan po prejšnjem odstavku, ne plača
denarne kazni, lahko organ, ki vodi postopek, odredi, da se kazen
prisilno izterja.

(7) Za tak prekršek ne sme izreči organ, ki je pristojen za postopek
o prekršku, večje denarne kazni, kot se sme izterjati takoj na kraju
prekrška.

(3) Pritožba zoper odločbo o denarni kazni ne zadrži njene izvršitve.

(8) Če se denarna kazen ne izterja takoj na kraju prekrška, ali če je
tisti, ki je storil prekršek, ne plača v določenem roku, pa ni vložil
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zagotavlja ustrezna družbenopolitična skupnost.

ugovora, se pošlje plačilni nalog v Izvršitev organu, ki je pristojen
za Izterjavo davkov.

262. člen

(9) Organ Iz prejšnjega odstavka tega ćlena pred prisilno izterjavo
ni dolžan zavezancu poslati pismenega opomina.

(1) Organ za postopek o prekrških iz 1. In 3. točke prvega odstavka
258. člena tega zakona ustanovi ustrezna družbenopolitična
skupnost.

250. člen
(1) Osebi, ki ji je zaradi neopravičenega kaznovanja ali
neutemeljenega odvzema prostosti v postopku o prekršku prenahalo
delovno razmerje ali lastnost zavarovanca pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, se prizna delovna oziroma zavarovalna
doba, kot da bi bila delala tisti, čas ki ga je zaradi neopravičenega
kaznovanja ali neutemeljenega odvzema prostosti izgubila.

(2) Dvoje ali več občin lahko ustanovi skupni organ za postopek o
prekrških.
(3) Akt o ustanovitvi skupnega organa za postopek o prekrških
sprejemajo skupščine občin, ki ustanovijo skupni organ. S tem aktom
se določijo sedež in območje skupnega organa ter število sodnikov
za prekrške.

(2) Pri vsakem odločanju o pravici na katero vpliva dolžina delovne
oziroma zavarovalne dobe, upošteva pristojni organ ali organizacija
dobo, priznano po prejšnjem odstavku.

(4) Občine zagotovijo sredstva in druge pogoje za delo skupnega
organa za postopek o prekrških sporazumno in sorazmerno z
obsegom dela tega organa.

(3) Če pristojni organ ali organizacija ne upošteva dobe, priznanje
po prvem odstavku tega člena, lahko oškodovanec zahteva, da
pristojno sodišče ugotovi, da mu je ta čas po zakonu priznan.
Tožba se vloži zoper organ ali organizacijo, ki ne prizava priznane
dobe in zoper Republiko Slovenijo.

264. člen
(1) Število občinskih sodnikov za prekrške določi občinska
skupščina.
(2) Če imajo dve ali več občin skupni organ za postopek o
prekrških določijo občinske skupščine število sodnikov
sporazumno.

(4) Organu oziroma organizaciji, pri kateri se uveljavlja pravica iz
drugega odstavka tega člena, se izplača iz sredstev proračuna
Republike Slovenije prispevek za čas, za katerega je bila po
prvem odstavku tega člena doba priznana.

(3) Število sodnikov za prekrške Republiškega senata za
prekrške določi Skupščina Republike Slovenije.

(5) Zavarovalna doba, priznana po prvem odstavku tega člena,,
se v celoti všteva v pokojninsko dobo.

265. člen

258. člen

(1) Občinskega sodnika za prekrške voli in razrešuje občinska
skupščina z liste kandidatov, na kateri je število kandidatov enako
številu, ki se voli.

(1) Postopek o prekrških vodijo:
1. občinski sodniki za prekrške, ki vodijo postopek o prekrških na
prvi stopnji;
2. drugi organi, ki so z zakonom pooblaščeni, da vodijo postopek o
določenih prekrških na prvi stopnji;
3. Republiški senat za prekrške, ki odloča v postopku na drugi
stopnji.

(2) Občinskega sodnika za prekrške v skupnem organu za
postopek o prekrških volijo in razrešujejo občinske skupščine,
na katerih območju opravlja sodnik za prekrške svojo funkcijo.
(3) Občinski sodnik za prekrške v skupnem organu za postopek
o prekrških je izvoljen, če so ga izvolile vse pristojne občinske
skupščine, razrešen pa je, če ga je razrešila le ena izmed njih.

(2) Organi iz 1. in 3. točke prejšnjega odstavka opravljajo pravosodno
funkcijo.

266. člen

259. člen

(1) V primeru, da opravlja funkcijo občinskega sodnika za prekrške
samo en sodnik, mora imeti namestnika, ki v primeru izločitve ali
zadržanosti nadomešča sodnika za prekrške.

(1) Občinski sodniki za prekrške in Republiški senat za prekrške so
samostojni organi ustrezne družbenopolitične skupnosti ter so za
svoje delo odgovorni njeni skupščini.

(2) Namestnik sodnika za prekrške se voli po postopku in na
način kot sodnik za prekrške.

(2) Položaj organov iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena
urejajo predpisi. Ti organi vodijo postopek o prekrških po določbah
tega zakona.

267. člen
(1) Prosto mesto sodnika za prekrške razpiše skupščina ustrezne
družbenopolitične skupnosti po lastni pobudi, na predlog organa
za postopek o prekršku ali na predlog republiškega upravnega
organa, pristojnega za pravosodje, najmanj 30 dni pred volitvami
sodnika za prekrške. Razpis se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

260. člen
(1) Organi za postopek o prekrških poročajo skupščini ustrezne
družbenopolitične skupnosti o uporabi predpisov o prekrških in o
problemih, ki se pojavljajo pri njihovem delu,
(2) Določbe o odgovornosti zaradi kršitve delovne dolžnosti,
predvidene s splošnim aktom organa za postopek o prekršku,
se ne uporabljajo za sodnike za prekrške.

(2) Če Imajo dve ali več občin skupnega sodnika za prekrške, razpiše
prosto mesto sodnika za prekrške občinska skupščina, na območju
katere je sedež sodnika za prekrške.

261. člen

(3) Z razpisom se začne kandidacijski postopek, ki ga izvode
skupščina ustrezne družbenopolitične skupnosti.

Sredstva in druge pogoje za delo organov za postopek o prekršku

poročevalec, št. 13

30

za prekrške.

(4) V kandldaci|skem postopku se obravnavajo kandidati, ki so se
na razpis prijavili v razpisnem roku,

(3) Sodnik za prekrške je lahko razrešen, če je skupščina
družbenopolitične skupnosti sklenila, da se zaradi zmanjšanja
obsega dela zmanjša število sodnikov za prekrške, kot tudi v
primeru, kadar lahko delavcem državnih organov preneha delo,
ker so izpolnili pogoje za polno osebno pokojnino.

(5) Ministrstvo za pravosodje daje skupščini ustrezne družbenopolitične skupnosti mnenje o prijavljenih kandidatih.
268. člen

(4) Če sodnik za prekrške sam zahteva razrešitev, pristojna
skupščina pa v treh mesecih od dneva, ko je to zahteval, ne odloči
o njegovi zahtevi, se šteje, da je razrešen s potekom tega časa.
Ustrezno ugotovitveno oaločbo izda vodja organa za postopek o
prekršku oziroma predsednik Republiškega senata za prekrške.

(1) Za sodnika za prekrške in njegovega namestnika je lahko izvoljen
diplomirani pravnik, ki je državljan Republike Slovenije, ki Izpolnjuje
splošne pogoje za sklenitev delovnega razmerja ter izpolnjuje pogoje
o strokovni sposobnosti, določene s posebnim zakonom.
(2) Sodnik za prekrške in njegov namestnik ne moreta biti delegata
v skupščini družbenopolitične skupnosti, ki jih voli.
269. člen

(5) Sodnik za prekrške, ki je izvoljen ali imenovan na drugo dolžnost
ali je sklenil drugo delovno razmerje, ne more nastopiti nove dolžnosti
oziroma dela, dokler ni razrešen funkcije sodnika za prekrške.

(1) Sodnik za prekrške se voli za osem let in je po poteku te dobe
lahko ponovno izvoljen.

(6) Mnenje o razrešitvi iz razlogov po 4. točki drugega odstavka
tega člena daje Ministrstvo za pravosodje.

(2) Sodniku za prekrške, ki ni ponovno izvoljen, preneha funkcija
sodnika za prekrške po preteku časa, za katerega je bil izvoljen.

273. člen
(1)0 razrešitvi predsednika ali sodnika za prekrške Republiškega
senata za prekrške ali občinskega sodnika za prekrške iz razloga
po 4. točki drugega odstavka 272. člena tega zakona je mogoče
odločiti le, če je bil poprej opravljen postopek za ugotovitev
utemeljenosti razloga za razrešitev.

(3) Sodniku za prekrške, ki ni ponovno izvoljen, ali je predčasno
razrešen zaradi zmanjšanja obsega dela organa za postopek o
prekrških, je dolžna družbenopolitična skupnost, ki ga voli, priskrbeti
drugo delo, ki ustreza njegovi strokovni sposobnosti. Do nastopa
drugega dela ali upokojitve, najdalj pa za dobo enega leta, pripadajo
sodniku za prekrške pravice iz dela in po delu ter osebni dohodek v
višini zadnjega mesečnega dohodka z vsemi povečanji osebnega
dohodka in drugih prejemkov, ki so predvideni v družbenem
dogovoru.

(2) V postopku za razrešitev je treba zagotoviti, da se prizadeti
sodnik za prekrške seznani z razlogom za uvedbo postopka in z
dejstvi, na katerih temelji ta razlog, mu dati možnost, da o tem
pojasni svoja stališča in predlaga, katere druge okoliščine naj se
raziščejo.

271. člen
278. člen

(1) Sodnik za prekrške mora biti odstranjen od opravljanja funkcije
sodnika za prekrške, če je zoper njega uveden kazenski postopek
zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je neprimeren za
opravljanje funkcije sodnika za prekrške.

(1) Republiški senat za prekrške ima predsednika in potrebno število
sodnikov za prekrške.
(2) Predsednika in sodnika Republiškega senata za prekrške voli in
razrešuje Skupščina Republike Slovenije z liste kandidatov, na kateri
je število kandidatov enako številu, ki se voli.

(2) Sodnik za prekrške je lahko odstranjen od opravljanja funkcije
sodnika za prekrške, če je zoper njega uveden postopek za
razrešitev, ker je bil obsojen za kaznivo dejanje (3. točka drugega
odstavka 272. člena), ali je storil hujšo kršitev dolžnosti sodnika
za prekrške oziroma ugleda funkcije sodnika za prekrške.

280. člen
(1) Sodnik za prekrške ne more opravljati del in nalog, ki niso združljive
s funkcijo sodnika za prekrške.

(3) O odstranitvi občinskega sodnika za prekrške odloča vodja
organa za postopek o prekrških, o odstranitvi vodje organa za
postopek o prekrških in o odstranitvi sodnika Republiškega senata
za prekrške pa predsednik Republiškega senata za prekrške.

(2) O združljivosti funkcije občinskega sodnika za prekrške in sodnika
Republiškega senata za prekrške z opravljanjem kakšnih drugih del
In nalog odloča predsednik Republiškega senata za prekrške.

272. člen

281. Člen

(1) Sodnika za prekrške razreši skupščina, ki ga je Izvolila.

(1) Če je v organu za postopek o prekrških dvo|e ali več sodnikov
za prekrške, določi občinska skupščina enega Izmod njih, da
vodi In organizira delo v organu ter skrbi za pravočasno reševanje
zadev in drugih nalog.

(2) Sodnik za prekrške se razreši:
1. če sam zahteva razrešitev;
2. če" je Izvoljen ali Imenova na drugo dolžnost ali sklene drugo
delovno razmerje;
3. če je s pravnomočno sodbo obsojen na kazen zapora šestih
mesecev ali hujšo kazen,
4. če se ugotovi, da je huje kršil dolžnost sodnika za prekrške ali
ugled funkcije sodnika za prekrške ali pa je s svojim delom pokazal,
da nI sposoben opravljati funkcije sodnika za prekrške;
5. če se ugotovi, da nI Imel pogojev za izvolitev;
6. če se na podlagi mnenja pristojnega organa ugotovi, da zaradi
zdravstvenega stanja nI več sposoben za opravljanje funkcije sodnika

(2) V primeru, ko opravlja funkcijo občinskega sodnika za prekrške
samo en sodnik, ta opravlja tudi naloge Iz prejšnjega odstavka.
(3) Naloge iz prvega odstavka tega člena v Republiškem senatu
za prekrške opravlja predsednik.
(4) Vodjo organa In predsednika Republiškega senata za prokrško
nadomešča sodnik za prekrške, ki je z letnim razporedom dela
določen za njegovega namestnika.
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ki poslujejo na teh cestah (Uradni list SRS, št. 13/89).

O dodeljevanju prostorov za uslužnostne dejavnosti ob
trasi nove avtoceste

S prenosom pristojnosti samoupravnih interesnih skupnosti naVlado
Republike Slovenije sta navedena sklepa ostala v veljavi. Vlada je
ugotovila, da vsebinsko za avtoceste nista več ustrezna, in sprejela
novo uredbo, ki je celovito uredila ta vprašanja. Navedena sklepa
sta namreč temeljila na kategori;ah, ki jih predpisi ne poznajo več
(na primer dohodek) kot podlago za določitev povračila, oziroma
nista predvidevala tudi drugih spremljajočih dejavnosti, kot so
avtomobilski servisi, večnamenske trgovine, moteli in turističnoinformativne dejavnosti; zato tudi nista opredeljevala pogojev za
oddajo takih dejavnosti in povračila iz tega naslova.

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 16. decembra 1996Vlado
Republike Slovenije vprašal:
Dajemo pobudo Vladi Republike Slovenije, da v okviru
družbe DARS zagotovi prednostno obravnavanje dodeljevanja
prostorov za uslužnostne dejavnosti ob trasi nove avtoceste
tistim firmam oziroma organizacijam, ki so s svojim dosedanjim
delom ob trasi sedanje magistralke zagotavljale primerno
oskrbo gostov, ter s tem veliko pripomogle tudi k promociji
Slovenije.

Predlog zakona o javnih cestah, ki je bil sprejet v Državnem zboru
v drugi obravnavi, povzema vsebinsko sed? veljavno ureditev teh
vprašanj, in sicer v 3., 10., 26. in 52. členu. Te določbe v drugi
obravnavi niso bile spreminjane oziroma amandmirane. Predlog
zakona določa, da se oddajajo površine ob avtocestah za zgraditev
spremljajočih objektov najugodnejšemu ponudniku z javnim
razpisom in uredijo medsebojna razmerja z izbranim ponudnikom s
pogodbo (52. člen). Za uporabo teh površin je določeno povračilo, ki
ga določi Vlada Republike Slovenije (10. člen).

Gre predvsem za dva objekta, to sta gostilna Kojnšček ? na
Trojanah in gostilna Štorman pri Žalcu. Omenjena objekta
sta poznana v svetu, na njuno delo in usluge ni nobenih
negativnih pripomb, obe firmi pa ustrezno polnita tudi
občinske ter s tem tudi državni proračun.
Kakor je smiselno, da država z dodelitvijo prostora ob trasi
nove avtoceste poskrbi za kontinuiteto uspešnega
uslužnostnega in promocijskega delovanja omenjenih firm,
bi se na ta način izognili tudi raznim obiskom tričlanskih ekip,
ki za ureditev tega vprašanja zahtevajo takojšnji prevzem
določene vsote v gotovini.

Uredbo o postopku in pogojih za oddajo povšin ob avtocestah za
zgraditev objektov za spremljajoče dejavnosti in o določitvi višine
povračil za uporabo teh površin je sprejela Viada Republike
Slovenije na 196. seji dne 30. aprila 1996 in je objavljena v Uradnem
listu RS, št. 25/96. Glede na fazo približevanja Republike Slovenije
Evropski uniji in glede na dne 10. 6. 1996 podpisan in ratificiran
Evropski sporazum o pridružitvenem članstvu med Evropskimi
skupnostmi in njihovimi državami članicami je zaradi vodenja
politike na zunanjetrgovinskem področju Vlada Rebublike Slovenije
na svoji seji dne 27.11.1996 sprejela spremembe in dopolnitev te
uredbe (Uradni list RS, št. 77/96).

Vlada republike Slovenije mu je odgovorila:
ODGOVOR
Na vprašanje poslanca Zmaga Jelinčiča o dodeljevanju prostorov
za uslužnostne dejavnosti ob trasi nove avtoceste odgovarjamo
naslednje:

Uredba določa, da se površine ob avtocestah, določene za zgraditev
spremljaočih objektov, oddajajo na podlagi javnega razpisa
najugodnejšemu ponudniku, določa obseg dejavnosti oziroma
storitev, ki se bodo opravljale na teh povšinah, in glede na to določa
ustrezno povračilo. Opredeljuje tudi pogoje, ki |ih mora izpolnjevati
ponudnik v javnem razpisu, v skladu z interesom javne koristi, to je
nemotenim in varnim odvijanjem prometa, skladno z zahtevo, da se
zagotovi uporabnikom avtoceste nemotena oskrba z gorivi. Javni
razpis se izvede po veljavnih predpisih ob upoštevanju pogojev iz
te uredbe.

Po 70. členu zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in
37/87) morajo biti ob cesti, na kateri je predviden povprečni letni
dnevni promet nad 7.000 motornih vozil, zunaj vozišča
zagotovljena mesta za izgraditev objektov, kot so bencinske
črpalke, avtoservisi, moteli in podobno. Za uporabo takih površin
se v skladu z 8. točko 38. člena zakona plačuje povračilo, in sicer
v skladu s kriteriji in merili za višino teh povračil (7. alinea 19.
člena zakona).
Na tej pravni podlagi je skupščina Skupnosti za ceste Slovenije v
letu 1984 oziroma v letu 1989 sprejela sklep o določitvi kriterijev
in meril za višino povračil organizacij, ki poslujejo na avtomobilski
cesti, ter določitvi višine teh povračil (Uradni list SRS, št. 1/84 in
22/84) in sklep o postopku in pogojih za oddajo prostora na
avtomobilskih cestah za zgraditev pomožnih objektov ter o
osnovah za določitev višine povračil, ki jih plačujejo organizacije,

Površina za spremljajoče dejavnosti se praviloma odda za vse
spremljajoče dejavnogti in storitve kot celoto, razen v primerih,
ko se oddajajo površine za oskrbno postajo oziroma oskrbni
center. Pri oddaji teh površin se lahko odda bencinski servis
posebej, druge dejavnosti in storitve pa kot celoto.
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zavoda za zaposlovanje v postopku Izdaje delovnega dovoljenja v
vsakem primeru posebej, v skladu z Zakonom o splošnem upravnem
postopku ugotavlja ali so izpolnjeni predpisani pogoji za izdajo
delovnega dovoljenja.

Za uporabo posameznih vrst površin za spremljajoče dejavnosti so
glede na obseg dejavnosti in storitev določene različne višine
povračila, najnižje, ki morajo biti ponujene v postopku lavnega
razpisa In se dokončno določijo s pogodbo ob Izbiri najugodnejšega
ponudnika.

Upoštevajoč navedeno, je Republiški zavod za zaposlovanje,
Območna enota Ljubljana, dne 28.11.1996 na prošnjo delodajalca
Rokometnega društva Slovan, Ljubljana, Izdal delovno dovoljenje
za zaposlitev tujca Kamenica Kaslma, hrvaškega državljana, za
določen čas, In sicer od 28.11.1996 do 27.3.1997.

Uredba rešuje tudi vprašanje, ko je treba lastniku porušiti bencinski
servis zaradi gradnje avtoceste In mu je z uredbo o lokacijskem
načrtu določeno nadomeščanje tega bencinskega servisa na
določeni površini za spremljajoče dejavnosti. V tem primeru uredba
določa višino povračila v znesku najnižjega povračila za bencinski
servis. Obveznost nadomeščanja izključuje možnost javnega
razpisa za oddajo površine za ta bencinski servis. Sprejeta uredba
kot izvršilni predpis po svoji vsebini zaokrožuje z zakonom
določeno ureditev. Oddajanje površin se izvede na podlagi javnega
razpisa v skladu z veljavnimi predpisi. Javni razpis izvede v skladu
z zakonskimi pooblastili in po tej uredbi Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji, to je po postopku za sklenitev pogodbe, na
podlagi predloga, danega nedoločenemu številu oseb, ki vsebuje
bistvene sestavine pogodbe. Vsak ponudnik, ki izpolnjuje razpisne
pogoje, ima s svojo ponudbo enakopravne možnosti za nastopanje
na razpisu. Izbran je ponudnik, ki je najugodnejši glede na razpisne
pogoje, po postopku, ki pogojuje izbor. Glede na pravno naravo
javnega razpisa menimo, da z izvršilnim predisom ni mogoče
posegati v medsebojne pravice, ki izhajajo iz obligacijskih razmerij,
tako da bi se določile kakršne koli prednostne pravice posameznim
osebam, ki bi lahko bile možni uporabniki površin za zgraditev
objektov za spremljajoče dejavnosti ob avtocestah.

Iz spisne dokumentacije v zadevi izdaje delovnega dovoljenja za
tujca Kamenica Kaslma povzemamo, da ]e vlagatelj prošnje za
izdajo delovnega dovoljenja Rokometni klub Slovan, Ljubljana v
prošnji za izdajo delovnega dovoljenja navedel delovno mesto trener
rokometa. Med drugimi pogoji za zasedbo razpisanega delovnega
mesta je navedeno poznavanje metodike treniranja v rokometu.
Iz dokazil o izobrazbi v spisni dokumentaciji izhaja, da je tujec
Kamenica Kasim po osnovni Izobrazbi kvalificiran strojni
ključavničar, Rokometna zveza Jugoslavije pa je navedenemu
tujcu izdala potrdilo, da je pridobil poklic trenerja.
V postopku izdaje delovnega dovoljenja je bilo ugotovljeno, da v
evidenci iskalcev zaposlitve pri Območni enoti Ljubljana ni
ustreznih domačih kandidatov, ki bi izpolnjevali pogoje zaposlitve,
s čimer so bili izpolnjeni zakonski pogoji za izdajo delovnega
dovoljenja.
2. Ministrstvo za notranje zadeve je proučilo poslansko vprašanje
poslanca Zmaga Jelinčiča v zvezi z dvojnim državljanstvom
gospoda Kamenica Kasima in posredovalo našemu ministrstvu
odgovor na tisti del vprašanja, ki zadeva njihovo pristojnost:

O zaposlovanju tujcev
ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 20. decembra 1996
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vprašal:

Gospod Kamenica Kasim, državljan Hrvaške, in njegov sin Damir.
državljan Zvezne republike Jugoslavije, sta se dne 5.9.1996 v
skladu z Zakonom o tujcih prijavila na Policijski postaji Moste. Ob
prijavi je gospod Kamenica navedel, da ima sklenjeno najemno
pogodbo za stanovanje na Rusjanovem trgu in pogodbo za delo
z Rokometnim klubom Slovan. Dne 19.9.1996 se je prijavila tudi
gospa Biljana Kamenica, sicer državljanka Zvezne republike
Jugoslavije, ki je v Republiko Slovenijo vstopila z veljavnim
vizumom.

Sprašujem ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
ter ministrstvo za notranje zadeve, kako je lahko dvojni
državljan Hrvaške in Zvezne republike Jugoslavije
KAMENICA KASIM zaposlen kot trener Rokometnega kluba
Slovan? Sprašujem, kako je lahko Policijska postaja Moste
sprejela prijavo prebivališča v Ljubljani, Rusjanov trg 3, kjer
skupaj z ženo in sinom, ki tudi nista slovenska državljana,
brezplačno prebiva v stanovanju, ki je last rokometnega
kluba Slovan?

Dne 12.12.1996 je Urad za tujce gospodu Kamenici Kasimu in
njegovemu sinu Damirju izdal dovoljenje za začasno bivanje, In
sicer do 27,3.1997. Iz dokumentacije, s katero razpolaga Upravna
enota Ljubljana, Sektor za upravne notranje zadeve je razvidno,
da ima gospod Kasim Kamenica delovno dovoljenje, pogodbo o
zaposlitvi in pogodbo o najemni uporabi stanovan|a.

Sprašujem tudi, kako lahko njegov sin Damir obiskuje
dvojezično osnovno šolo Prežihov Voranc v Ljubljani, čeprav
je v Sloveniji le kot turist?
Prav tako sprašujem, ali je Republiški zavod za zaposlovanje,
Območna enota Ljubljana, Parmova 32, Izdala delovno
dovoljenje Kamenici Kaslmu, za katerega je zaprosil 21.
avgusta 1996?

3. Na del poslanskega vprašanja, ki glasi: "kako lahko njegov sin
Damir obiskuje dvojezično osnovno šolo Prežihov Voranc v
Ljubljani, čeprav je v Sloveniji le kot turist", nam je Ministrstvo za
šolstvo in šport posredovalo naslednji odgovor:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve mu |e posredovalo
naslednji odgovor:

Zakon o osnovni šoli (Ur. list RS, št. 12/1996) v 10. členu določa,
da Imajo otroci, ki so tuji državljani oziroma osebe broz
državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, pravico do
obveznega osnovnošolskega Izobraževanja pod enakimi pogoji,
kot državljani Republike Slovenije.

Zaposlovanje tujcev v Republiki Sloveniji ureja Zakon o
zaposlovanju tujcev (Ur. list RS, št. 33/92), v katerem je določeno,
da se tujci v Sloveniji lahko zaposlujejo le preko delovnih dovoljenj,
za katera zaprosi delodajalec. V skladu s 5. členom Zakona o
zaposlovanju tujcev se delovno dovoljenje Izda le pod pogojem,
da v evidenci Republiškega zavoda za zaposlovanje med
brezposelnimi osebami na določenem območju nI ustreznega
kandidata, ki poleg splošnih Izpolnjuje še posebne pogoje, ki jih
delodajalec zahteva za sklenitev delovnega razmerja In Je
pripravljen sprejeti zaposlitev. Tako pristojna enota Republiškega
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Navedeno določilo Ima podlago v 28. členu Konvencije o otrokovih
pravicah, na podlagi katerega je vsem otrokom zagotovljeno
obvezno in brezplačno dostopno osnovno šolan|e.
Glede na to menimo, da nI nobenega razloga, da Damir Kamenica
ne bi obiskoval osnovne šole v Sloveniji.
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so izgledi minimalni, se obračamo na Vas s prošnjo, da nam
pomagate, oziroma da spoznate problem iz priloženega zapisa
upnikov z dne 27.1.1997.

O mejni problematiki z Republiko Hrvaško
ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 5. marca 1997 Vlado
Republike Slovenije vprašal:

Predlagamo, da v Državnem zboru postavite vprašanje, kaj je
bilo storjenega v zvezi s tem in nam pomagate, da pridemo do
poplačila svojih terjatev. Menimo, da Vlada ni naredila nič za
zaščito stečajnega premoženja v Rusiji, da ni preko Agencije
za trg vrednostnih papirjev preprečila zavajanje kupcev
komercialnih zapisov firme Kompas Consulting ter da nam z
revizijskimi odločbami o lastninjenju odvzela 50 % premoženja
v Kompas Internacional.

Včeraj, dne 4.3.1997, sta hrvaška diplomata dr. Iblar in g. Kačič
v svojem govoru ustreznim hrvaškim organom zatrdila, da je
Slovenija pristala na predajoTrdinovega vrha Hrvatom in da se
Vlada RS strinja s tem, da Republika Slovenija pridobi dve tretjini
Piranskega zaliva brez prostega izhoda na odprto morje.
V medsebojnih razgovorih med obema diplomatoma in ostalimi
udeleženci srečanja je bilo stalno poudarjanje dejstva, da je
Republika Slovenija pristala na omenjeni zadevi in da bo kar
se tiče mejnih in vseh ostalih nerešenih vprašanj med obema
državama popuščala še bolj zaradi dejstva, da je bil za ministra
za zunanje zadeve RS zopet izbran g. Zoran Thaler.

Na Dolenjskem smo vlagali v Kompas, turistično podjetje d.o.o.
Novo mesto in nismo poznali problemov firme Kompas Consulting. Kot nam je znano, je upnikov iz naslova komercialnih
zapisov v Sloveniji okrog 300 in da je marsikdo med njimi vložil
vse svoje prihranke.
Ker menimo, da gre za organiziran kriminal, na katerega pa
Vlada še ni reagirala, pričakujemo, da boste poslanci podprli
naša prizadevanja, da bomo volilci zaupali v državo in njen
pravni red.

Sprašujem Vlado RS in ministra za zunanje zadeve, kdaj je
prišlo do stikov s hrvaško stranjo, kjer so bile dane navedene
obljube in ali bo minister za zunanje zadeve g. Zoran Thaler
še vedno negiral soglasno sprejeti sklep Odbora za
mednarodne odnose DZ RS na 85. seji prejšnjega sklica DZ.

Lep pozdrav!
Dragica Kmet, I. r.
Stanka Florjančič, I. r.
Marija Špec, I. r.

Vlada Republike Slovenije mu je odgovorila:
Poročilo predstavnikov Veleposlaništva Republike Slovenije v
Zagrebu o javnem pogovoru, na katerega se sklicuje spoštovani
g. poslanec Zmago Jelinčič, ki trdi "da je Slovenija pristala na
predajo Trdinovega vrha Hrvatom in da se Vlada Republike
Slovenije strinja s tem, da Republika Slovenija pridobi dve tretjini
Piranskega zaliva brez prostega izhoda na odprto morje", ne
potrjuje navedbe v poslanskem vprašanju. Prav nasprotno,
nobena izmed navedenih trditev na tem pogovoru, v katerem sta
sodelovala hrvaška diplomata in strokovnjaka dr. Ibler in prof. dr.
Kačič, ni bila izrečena. Oba omenjena hrvaška strokovnjaka sta
izjavila, da niti Slovenija niti Hrvaška nima ozemeljskih zahtev,
glede Trdinovega vrha pa ugotovila, da med strokovnjaki (geodeti)
potek katastrskih meja na tem območju ni sporen.

Ministrstvo za finance mu je posredovalo naslednji odgovor:
V zvezi z vašim dopisom št. 020-02/92-31 indr. z dne 21.3.1997 v
katerem nam posredujete poslansko vprašanje poslanca Janeza
Mežana vam v nadaljevanju podajamo sledeči odgovor:
Ugotavljamo, da Vlada RS ni imela nobene možnosti vpliva na
izgubljeno premoženje v Rusiji, kot tudi, da Agencija za trg
vrednostnih papirjev ni pristojna za tovrstni nadzor, saj ni ustanovljena
kot inšpekcijski organ. Vlada RS tudi nima možnosti vpliva na
dejavnost Agencije za revidiranje, ki je v skladu z revizijo povečala
vrednost podjetja, kar je vplivalo na celotno doganjanje v zvezi z
zadevnimi zapisi.

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v postopku
določanja državne meje s Hrvaško in pri vseh stikih s hrvaško
stranjo dosledno izhaja iz obvezujočih sklepov Državnega zbora
in Vlade Republike Slovenije.

Obveščamo pa vas, da je Agencija za revidiranje že podala
kazensko ovadbo organom za notranje zadeve zoper odgovorno
osebo, saj je v postopkih, ki jih je opravljala, ugotovila obstoj razlogov
za sum storitve več kaznivih dejanj.

O komercialnih zapisih firme Kompas Consulting
O dogajanjih v Javnem podjetju Snežnik

JANEZ MEŽAN, poslanec SDS, je 19. marca 1997 Ministrstvo
za gospodarstvo vprašal:

JANEZ JANŠA, poslanec SDS, je 24. marca 1997Vlado Republike
Slovenije vprašal:

V obravnavo in reševanje vam odstopam prošnjo treh
podpisnic, upnic komercialnih zapisov pri firmi Kompas
Consulting. S problemom ste biii že seznanjeni, zato vas
prosim, da me o rezultatu reševanja čim prej obvestite.
Prilagam fotokopijo prošnje za pomoč pri reševanju tega
problema.

Zakoniti predstavniki javnega podjetja Snežnik Kočevska Reka
priznavajo čedalje slabše poslovne rezultate tega podjetja. Hkrati
s tem pa se dogaja, da se državne dejavnosti čedalje bolj širijo
in to na področja, ki jih je mogoče uporabiti za gospodarskokmetijsko obdelavo. S tem pa država dobesedno izganja
prebivalce tega področja v večja naselja, s tem pa uničuje
kultiviranost čedalje večjega dela kočevske pokrajine.

POSLANCU NAŠE REGIJE

ZADEVA: PROŠNJA ZA POMOČ PRI REŠEVANJU NAŠEGA
PROBLEMA

Razmere v javnem podjetju Snežnik Kočevska Reka sože tako
pereče, da je sedanje vodstvo že odprodalo velik del kvalitetne
osnovne črede govedi. Direktor g. Peskar pa javno izjavlja, da
namerava kmetijsko dejavnost v celoti ukiniti ter obdržati le še
gozdarski program dejavnosti.

Ker kot upniki komercialnih zapisov svojih zahtev ne
moremo rešiti v stečajnem postopku pri sodišču oziroma

Omenjeno se dogaja v obdobju, ko poteka lastninsko
preoblikovanje javnega podjetja Snežnik Kočevska Reka,

prof. Janezu Mežanu
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Javno podjetje Snežnik je konec leta 1996 v izhodiščih za
gospodarski načrt za leto 1997 predlagalo, da se odproda osnovna
čreda govedi, vendar se Nadzorni odbor s tem predlogom na svoji
12. seji dne 10.1.1997 ni strinjal, ker bi to pomenilo odstopanje od
predlagane dolgoročne strategije razvoja podjetja, ki je v obravnavi
v pristojnih ministrstvih ter delovnih telesih Vlade Republike
Slovenije.

katerega 70-odstotni lastnik naj bi še naprej ostala država
Slovenija.
Zato sprašujem predstavnike vlade, ali so z dejanskimi
razmerami v javnem podjetju Snežnik Kočevska Reka in na
njegovem območju seznanjeni in ali so podpisano ravnanje
odobrili. Če je odgovor pritrdilen, pa sprašujem, ali je vlada
predvidela posledice takega ravnanja (socialne in druge) in
način njihove odprave.

V okviru pristojnih ministrstev se intenzivno iščejo rešitve, ki bodo
z ohranitvijo kmetijstva zagotavljale tudi ohranjanje kultiviranosti
tega območja. Hkrati pa se od JP Snežnik zahteva, da z notranjimi
ukrepi zmanjša negativni vpliv kmetijske dejavnosti na poslovanje
celega podjetja. V tem smislu se že izvajajo ukrepi, ki bodo
omogočili racionalnejše poslovanje PE Kmetijstvo in še posebej
farma govedi. Tako bo mlečna proizvodnja preseljena v celoti v
objekte v Gotenici, medtem ko bo v Kočevsko Reko preseljena
farma telic. Odprodaja 23 glav mlekaric od skupno 138 v Kočevski
Reki, kakor tudi odprodaja 15 glav od 110 v Gotenici ne odstopa
od redne prodaje zaradi zanavljanja črede in je celo manjša kot v
preteklih letih v enakih obdobjih.

Vlada Republike Slovenije mu je odgovorila:
Javno podjetje Snežnik gospodari na dobršnem delu nekdanjega
zaprtega območja Kočevske Reke. Pred začetkom lastninskega
preoblikovanja podjetja je bila v letu 1994 po sklepu Vlade Republike
Slovenije iz javnega podjetja Snežnik izločena infrastruktura, ki sta
jo že do takrat uporabljala Ministrstvo za obrambo in Ministrstvo za
notranje zadeve v skladu z Odredbo o objektih in okoliših objektov,
ki se uporabljajo za obrambne in varnostne potrebe na območju JP
Snežnik (št. 801/24533 z dne 19.7.1993). Odredbo sta v skladu z 8.
členom Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
javnega podjetja (Ur. I. RS, št. 51/92), izdala takratna ministra za
obrambo in notranje zadeve. Takrat predvidena območja so bila zaradi
spremenjenih potreb Slovenske vojske na tem območju še
zmanjšana tako, da se večina dejavnosti Slovenske vojske danes
izvaja v bazi Škrilj, ki ni kmetijsko območje. Ravno tako pa je v
zadnjem letu in pol Sklad Republike Slovenije za kmetijska zemljišča
in gozdove prebivalcem Kočevske Reke in okoliških vasi oddal v
najem okrog 250 ha kmetijskih površin, ki jih je v preteklosti
obdelovalo Javno podjetje Snežnik, čemur niti Ministrstvo za
obrambo niti Ministrstvo za notranje zadeve nista nasprotovala.

Druge dejavnosti, ki jih opravlja JP Snežnik, se trenutno ne
srečujejo s takšnimi težavami.
Nadzorni odbor (4 člene je imenovala vlada) redno in podrobno
seznanja vlado s poslovanjem Javnega podjetja Snežnik.
Zmanjšanje zaposlenosti v JP Snežnik v letu 1997 ni predvideno.
Vlada Republike Slovenije bo kot večinski lastnik (70 %) tudi v
prihodnje pazila, da se gospodarski položaj na območju
nekdanjega zaprtega območja Kočevske Reke ne bo poslabševal
in z JP Snežnik poizkušala zagotoviti tudi nadaljnji razvoj tega
območja.

Vlada Republike Slovenije je ob pripravi temeljev za lastninjenje
Javnega podjetja Snežnik izhajala predvsem iz tega:

O sprejemu ustreznih predpisov oziroma določitve pravil
za zunanjepolitično dejavnost Državnega zbora

1) da je treba zagotoviti nadaljnji razvoj gospodarskih dejavnosti
na tem področju, katerih nosilec je Snežnik kot edini večji
gospodarski subjekt na tem področju;

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 26. marca 1997 predsednika
Državnega zbora g. Janeza Podobnika, dr. med., vprašal:

2) s tem ne zmanjševati zaposlenosti v podjetju zjaradi že perečih
socialnih zadev na območju Kočevskega ter zagotoviti poslovanje
podjetja na tržnih temeljih;

Na podlagi 32. člena poslovnika Državnega zbora zahtevam
pojasnilo od predsednika Državnega zbora g. Janeza Podobnika,
da mi odgovori, na osnovi katerih zunanjepolitičnih stališč
Državnega zbora, je predsednik Državnega zbora zastopal
slovenski parlament na obisku v Združenih državah Amerike
in kdaj pred obiskom mu je Državni zbor ta politična stališča
verificiral?

3) ohraniti naravno in kulturno dediščino na tem območju ter z
gospodarjenjem na tem področju preprečiti nadaljnje zaraščanje
kmetijskih površin.
Nadzorni odbor in JP Snežnik neposredno redno seznanjata vlado
z razmerami v JP Snežnik in o njegovem poslovanju. JP Snežnik
danes povsem na tržnih osnovah opravlja te dejavnosti:
gozdarstvo, lesno predelavo, lovstvo, kmetijsko dejavnost,
servisne dejavnosti.

V tisku smo namreč prebrali, da je predsednik državnega zbora,
med drugim, obiskal tudi obveščevalno agencijo CIA. kar je za
predstavnika Parlamenta izredno čudno. Še posebej pa je bilo
v tisku izpostavljeno, da so se člani navedene obveščevalne
agencije želeli pogovoriti s posameznimi spremljevalci iz
kabineta predsednika Državnega zbora in naj bi se tudi
pogovarjali.

V podjetju je trenutno zaposlenih 219 delavcev. Zaposlenost se je
v zadnjem letu povečala za 9 delavcev.
Dejavnosti, ki jih podjetje opravlja za ustanovitelja v skladu s 3.
členom Odloka o ustanovitvi javnega podjetja za priprave
republiških organov in organizacij za delo v vojni, ob naravnih in
drugih nesrečah ter izrednih razmerah (Ur. list RS, št. 6/90), se
od leta 1993 zmanjšujejo, tako da podjetje posluje povsem na
tržnih temeljih.

Že v preteklem mandatu dela državnega zbora, je bila vpeljana
praksa, da je potrebno za politično nastopanje v tujini, kadar
se govori v imenu države Slovenije, predhodno pridobiti
soglasje oziroma usmeritev za razgovore od parlamenta
oziroma njegovega odbora za mednarodne odnose.
Zato ponovno zahtevam, da predsednik Državnega zbora
pojasni v katerem delovnem telesu, oziroma kdaj je v
parlamentu verificiral svoja stališča, ki jih je zastopal v
Združenih državah Amerike. Še posebej sem zgrožen nad
zapostavljanjem parlamenta, saj smo o dejavnostih v ZDA
poslanci izvedeli posredno preko tiskovne konference.

Od dejavnosti, ki jih opravlja JP Snežnik, je v zadnjih letih najbolj
problematična kmetijska dejavnost in znotraj nje mlečna
proizvodnja. Kmetijska dejavnostjo zaradi zelo težkih in neugodnih
razmer na tem območju imela v letu 1996 kljub sanacijskim
ukrepom negativni rezultat v višini 73,9 mio SIT. S podobnimi
težavami se na Kočevskem srečujejo tudi druge kmetijske
organizacije. Predvideni negativni rezultat bo v letu 1997 presegel
46 mio SIT.
poročevalec, št. 13

Ob tem dajem tudi pobudo, da Državni zbor z ustreznimi
36

predpisi določi oz. dogovori pravila za svojo zunanje politično
dejavnost, kadar se nastopa v imenu Parlamenta.

urejal to problematiko. Zaradi opredelitve pristojnosti in postopkov v
zvezi z izvajanjem mednarodne dejavnosti ter v Izogib možnim
nesporazumom menim, daje potrebno ta pravilnik čimprej sprejeti.

Predsednik Državnega zbora g. Janez Podobnik, dr. med., mu je
posredoval naslednji odgovor:

Ob pobudi podani na podlagi 32. člena poslovnika Državnega zbora,
mi je poslanec Zmago Jelinčič zastavil tudi nekaj vprašanj v zvezi
z obiskom Združenih držav Amerike. Pojasnjujem, da je bil osnovni
namen obiska srečanje in navezava neposrednih stikov, z vodjem
predstavniškega doma ameriškega kongresa Newtom Gingrichem
in z nekaterimi člani ameriškega kongresa in senata. Dodatni razlog
za obisk v Združanih državah Amerike je bil sogovornikom podrobneje
pojasniti razloge in stališča, zaradi katerih naj bi Slovenija čimprej
postala članica NATO, pri čemer sem izhajal iz Stališč in sklepov o
odnosih Republike Slovenije z Evropsko unijo, Italijo in NATO, ki jih
je Državni zbor sprejel na seji 11. aprila 1996.

Poslanec Slovenske nacionalne stranke Zmago Jelinčič je na
podlagi 32. člena poslovnika Državnega zbora, dne 26. marca
1997 podal poslansko pobudo, da Državni zbor z ustreznimi
predpisi določi oziroma dogovori pravila za svojo zunanjepolitično
dejavnost, kadar se nastopa v imenu parlamenta.
Glede na to poslansko pobudo in po opravljeni obravnavi na 10.
seji kolegija predsednika Državnega zbora, 15. aprila 1997, dajem
naslednji
odgovor:

Pogovor s predstavniki CIA je bil namenjen predvsem izmenjavi
mnenj in seznanitvijo z izkušnjami v zvezi z nadzorom parlamenta
nad delom varnostno-obveščevalnih služb, saj v Sloveniji še vedno
nimamo sprejetega zakona o varnostno-obveščevalni dejavnosti.

Pojasniti je potrebno, da Služba za mednarodne odnose Državnega
zbora že pripravlja osnutek PRAVILNIKA O IZVAJANJU
MEDNARODNE DEJAVNOSTI DRŽAVNEGA ZBORA, ki bo celovito
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POSLANSKE

POBUDE
Za zagotavljanje deleža sredstev Phare je Servis skupnih služb
Vlade od aprila 1995, ko so se pričeli postopki za realizacijo
projekta, skušal kar najtesneje sodelovati s predstavniki Komisije
Evropske unije, ki je pristojna za realizacijo programov Phare.
Prav tako so bile izpolnjene vse zahteve, ki jih predpisuje fundacija
Phare za koriščenje sredstev, in sicer podpis Memoranduma o
sodelovanju, izvedba mednarodnega razpisa za izbor izvajalca
po pravilih Phare in predložitev rezultata mednarodnega razpisa
za izbor izvajalca po pravilih Phare in predložitev rezultata
evaluacije prispelih ponudb s predlogom za izbor najugodnejšega
ponudnika v potrditev Evropski komisiji. Od takrat naprej Servis
skupnih služb Vlade kljub številnim urgencam ni prejel nobenega
odgovora s strani Evropske komisije. Zaradi kritične situacije na
mejnem prehodu pričetka del ni bilo več možno odlagati. Dela so
se pričela v avgustu 1996, vse izstavljene mesečne situacije pa
je potrjeval tudi predstavnik pooblaščenega inženiringa Evropske
komisije. V prizadevanja za koriščenje sredstev Phare se je
vključila tudi Centralna finančna enota, ki je bila ustanovljena pri
Ministrstvu za finance za izvajanje decentraliziranih Phare
programov. S strani Servisa skupnih služb je bilo storjeno vse
(številne pisne in telefonske urgence na EU), žal pa vedno znova
prejemamo odgovore, da so naše zahteve v postopku in da
pričakujejo rešitev v najkrajšem času.

ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na vprašanje in pobudo
MARIE POZSONEC, poslanke madžarske narodne
skupnosti, o problematiki mejnega prehoda
Dolga vas
Servis skupnih služb Vlade vodi investicijo za rekonstrukcijo in
razširitev mejnega prehoda Dolga vas od leta 1995 naprej. Projekt
je bil vključen v program Phare - Multi Country. Delež sofinanciranja
fundacije Phare znaša 900.000 ECU in predstavlja cca 50 %
vrednosti investicije. Izvajanje projekta je zato podvrženo
postopkom, ki jih predpisuje ta fundacija in so praviloma zelo
dolgotrajni.To so predvsem izvedba mednarodnega razpisa za izbor
izvajalca in zahteve za potrjevanje posameznih faz postopka s strani
Komisije Evorpske unije. Zaradi tega in pa zaradi pritiskov lokalnih
faktorjev (zahteve občine, cestne zapore) ni bilo možno opraviti
revizije takrat že izdelanega projekta in ga prilagoditi povečanju
prometa. Popravki in spremembe projektne dokumentaciježal niso
bili možni. Projektna dokumentacija je bila izdelana na osnovi
veljavnega zazidalnega načrta za območje mejnega prehoda, ki je
bil izdelan v letu 1992 in prilagojen takratnim obremenitvam.
Z izvedbo projekta je izvajalec Cestno podjetje Gradnje Ljubljana
pričel avgusta 1996 in dela dokončal v pogodbenem roku, t.i.
decembra 1996. Izvedena je bila razširitev mejnega platoja,
izgradnja objektov za inšpekcijske in specialne preglede ter
izgradnja komunalnih naprav. Vzporedno z izvajanjem del so se
vršili tudi odkupi zemljišč, ki jih zaradi nepripravljenosti posameznih
lastnikov ni bilo možno izvršiti pred pričetkom izvajanja del. Vsa
zemljišča so bila pridobljena šele v januarju 1997. S tem so
izpolnjeni vsi pogoji, da se opravi tehnični prevzem, za katerega je
že podana vloga na Ministrstvu za okolje in prostor.

V zvezi z mejnim prehodom Pince se Vlada Republike Slovenije
strinja, da se spremeni kategorizacija mejnega prehoda za
meddržavni promet Pince tako, da se mejni prehod določi za
mednarodni osebni promet. Določitev mejnega prehoda Pince za
mednarodni osebni promet bi pomenila razbremenitev mejnega
prehoda Dolga vas predvsem za osebni potniškii promet, kar bi
pomenilo krajšo čakalno dobo na mejnem prehodu Dolga vas.
Kot kratkoročni ukrep za razbremenitev Dolge vasi je Vlada
Republike Slovenije 8. decembra 1994 na predlog Ministrstva za
notranje zadeve in Carinske uprave Republike Slovenije tudi
sprejela sklep, da se podaljša delovni čas na mejnem prehodu
Pince.

Razširjen mejni plato in objekti so že v uporabi, vendar uporabniki
navajajo številne pomanjkljivosti, ki so bile izražene že v času
gradnje. Razlog je v bistvenem povečanju prometa v času od
izdelave projekta do dokončanja izvedbe del. Zato je servis skupnih
služb Vlade že v času izgradnje naročil izdelavo študije o možnosti
ureditve mejnega prehoda glede na današnje potrebe in zahteve
uporabnikov ter ob upoštevanju že izvedenih del. Študija, ki je
izdelana v treh variantah, je v postopku preverjanja in bo osnova
za odločitev o pristopu k nadaljevanju investicije. Morebitna
nadaljnja širitev mejnega prehoda bo zahtevala tudi spremembe
prostorskih aktov občine Lendava, kar pa je dolgotrajen postopek.
Zato v tem letu ni možnosti za izvajanje del. Ne glede na to pa se je
potrdila nujnost razširitve mejnega mostu, ki bi delno ublažila zastoje
pri prestopu meje. Razširitvi je prilagojena oblika obstoječega
razširjenega platoja, zato ne pomeni zahtevnega posega in je
izvedljiva v letu 1997. Servis skupnih služb Vlade je sredstva za
razširitev mostu predvidel v predlogu proračuna za leto 1997.

Poleg tega si Vlada Republike Slovenije že dlje časa prizadeva za
spremembo kategorizacije mejnega prehoda Pince. Tako so
predstavniki Ministrstva za notranje zadeve na uradnih srečanjih
s predstavniki madžarske mejne straže že večkrat predlagali
spremembo, vendar ustreznega odgovora še ni bilo, saj je za
reševanje navedenega vprašanja na madžarski strani pristojnih
več resorjev. Podobno tudi Ministrstvo za zunanje zadeve na
vseh dvostranskih pogovorih že od leta 1993 predlaga
prekategorizacijo meddržavnega mejnega prehoda Pince v
mednarodni mejni prehod. To vprašanje je minister za zunanje
zadeve nazadnje izpostavil na delovnem obisku v Budimpešti 8.
aprila letos. Kljub obljubam na najvišji ravni, Vlada Republike
39
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Slovenije do danes z madžarske strani nI prejela odgovora, kdaj
bo prekategorizacija mogoča.

nad 12 ur znižal in določil v višini 3.500 SIT. Temu ustrezno so se
prilagodili oziroma znižali tudi ostali zneski dnevnic. Valorizacija
navedenih zneskov z uredbo ni posebej urejena.

ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na vprašanje in pobudo
Jožeta Avšiča, poslanca LDS, o višini dnevnic za
službena potovanja in drugih prejemkov, ki se
pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot
dohodek

Podatka o višini cele dnevnice po splošni kolektivni pogobl za
gospodarstvo v mesecu oktobru 1994 (4.403 SIT) in mesecu
februarju 1997 (6.387 SIT), ki ju v obrazložitvi navaja poslanec,
nista točna. V skladu s 7. točko tarifne priloge k splošni kolektivni
pogodbi za gospodarstvo za leto 1994 (Ur.l.RS, št. 23/94) je
znašala cela dnevnica za mesec april 1994 2.900 SIT in se je
usklajevala po enaki eskalacijski lestvici kot izhodiščne plače.
Glede na navedeno je po splošni kolektivni pogodbi za
gospodarstvo v mesecu oktobru 1994, ko je bila sprejeta zgoraj
navedena sprememba uredbe, cela dnevnica znašala 3.032 SIT.

Na vprašanje ter pobudo poslanca Jožeta Avšiča v zvezi z višino
oziroma valorizacijo neobdavčljive dnevnice za službena
potovanja, določeno z uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z
delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove
priznavajo kot odhodek (Ur.l.RS, št. 72/93, 43/94, 62/94 in 7/95),
Vlada Republike Slovenije posreduje naslednji odgovor:

V 4. točki tarifne priloge k splošni kolektivni pogodbi za
gospodarstvo za leto 1995 (Ur.l.RS, št. 22/95), ki še vedno velja,
ker še ni bila sklenjena nova tarifna priloga, je določeno, da se
povračila stroškov za službena potovanja izplačujejo v višini
zneska, določenega z uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z
delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove
priznavajo kot dohodek. V skladu z navedenim znaša cela dnevnica
v gospodarstvu še vedno 3.500 SIT.

V skladu z 10. točko dogovora o politiki plač za leto 1994 (Ur.l.RS,
št. 23/94) so podpisniki dogovora soglašali, da se povračila
materialnih stroškov v zvezi s službenimi potovanju uredijo enotno
za vse zaposlene v Republiki Slovenij. Kot predhodna je bila
sprejeta rešitev, da se spremeni uredba o višini povračil stroškov
v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne
osnove priznavajo kot dohodek.

Glede na navedeno in upoštevaje dejstvo, da je dnevnica določena
v pavšalnem znesku, in ne na podlagi dejansko realiziranih stroškov,
ki bi jih delavec dokazoval z računi, Vlada ugotavlja, da ni razloga
za določitev nove višine neobdavčljive dnevnice za službena
potovanja. Dodatni argument k navedeni ugotovitvi je usmeritev
ekonomske politike k ukinitvi vsesplošne indeksacije.

Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, z dne 28. julija 1994,
je bila sprejeta sprememba zgoraj navedene uredbe (Ur.l.RS, št. 62/
94), s katero se je znesek dnevnice za službeno potovanje, ki traja

POPRAVEK
V 10, številki Poročevalca, z dne 26. aprila 1997, stran 7, je
bilo pri tiskanju predloga zakona o ratifikaciji konvencije
o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske
koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem (MKPKKD) EPA
116 - II - pomotoma natisnjeno, da je predlog zakona predložen
v prvo obravnavo.
Uredništvo
poročevalec, št. 13
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