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Spoštovani naročnik POROČEVALCA,
Na osnovi določil Zakona o davku na dodano
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99)
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano
vrednost.

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na
dodano vrednost vam sporočamo podatke:
matična številka
davčna številka
račun
:

:
5022924
:
21881677
50100-845-50204

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

Uredništvo Poročevalca

Predlog zakona o
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Vlada Republike Slovenije je na 137. seji dne 2. decembra 1999
določila besedilo:

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

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI OKVIRNEGA
SPORAZUMA O POSOJILU MED REPUBLIKO SLOVENIJO
IN SKLADOM SVETA EVROPE ZA SOCIALNI RAZVOJ,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- Mitja GASPARI, minister za finance;
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Valter REŠČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve;
- Andrej KAVČIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za finance.

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 s predlogom,
da ga Državni zbor Republike Slovenije obravnava na svoji
prvi naslednji seji.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot

1. člen

2. člen

Ratificira se Okvirni sporazum o posojilu med Republiko Slovenijo
in Skladom Sveta Evrope za socialni razvoj, sklenjen dne
21.05.1999 v Ljubljani.

Okvirni sporazum o posojilu se v angleškem izvirniku in
slovenskem prevodu glasi:
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SKLAD SVETA EVROPE ZA SOCIALNI RAZVOJ

3. člen: posojilo

sklad/projekt 1241 (1996)
Okvirni sporazum o posojilu

3.1 Finančni pogoji
Znesek odobrenega posojila znaša:
9.194.208.800 SIT

OKVIRNI SPORAZUM O POSOJILU
med
SKLADOM SVETA EVROPE ZA
SOCIALNI RAZVOJ
in
REPUBLIKO SLOVENIJO

devet milijard sto štirilndevetdeset milijonov dvesto osem
tisoč osemsto slovenskih tolarjev
Vsak črpan znesek posojila velja za obdobje, ki ni daljše od desetih
(10) let s petletnim (5) moratorijem. Glavnica, obrestna mera,
valuta, trajanje in datum črpanja bodo za vsak črpan znesek s
potrjenim teleksom ali telefaksom sporazumno dogovorjeni med
posojilojemalko in skladom. Račun, na katerega bodo izplačila
nakazana, posojilojemalka pravočasno sporoči skladu.
3.2 Obrestna mera

SKLAD SVETA EVROPE ZA SOCIALNI RAZVOJ
(v nadaljevanju "sklad"), Pariz, na eni strani

V skladu s členom 3.1 se bo obrestna mera za vsako nakazilo,
za katero se posojilojemalka in sklad sporazumeta za vsak znesek
posebej ob njegovem črpanju, uskladila s tržnimi pogoji, ki tedaj
veljajo za vsote in ročnosti v odvisnosti od dejanske vsote in
ročnosti izbrane valute črpanega zneska, in sicer glede na
razpoložljivost valute, ki jo izbere posojilojemalka. Obrestna mera,
ki jo ponudi sklad, je stalna (polletno plačilo obresti, število
obračunskih dni 30/360) ali spremenljiva (temelječa na trimesečni
obrestni meri LIBOR, četrtletnem plačilu obresti, številu
obračunskih dni dejansko/360), kot sta se dogovorila
posojilojemalka in sklad.

in REPUBLIKA SLOVENIJA (v nadaljevanju "posojilojemalka")
na drugi strani sta se
•

ob upoštevanju prošnje Vlade Republike Slovenije z dne 12.
decembra 1996,

•

ob upoštevanju sklepa administrativnega sveta sklada, 1417
(1997),

•

ob upoštevanju Tretjega dodatnega protokola k Splošnemu
sporazumu o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope;

•

ob upoštevanju členov Pravilnika o posojilih sklada z dne 6.
oktobra 1970

3.3 Črpanje posojila
Posojilojemalka in sklad bosta za vsak črpan znesek posebej ob
njegovem izplačilu sklenila dopolnilni sporazum k temu okvirnemu
sporazumu (dodatek št. 2), v katerem bodo določene vse
podrobnosti.

DOGOVORILA:
1- člen

3.4 Sprostitev sredstev

To posojilo se dodeli pod splošnimi pogoji veljavnega Pravilnika o
posojilih sklada in pod posebnimi pogoji, določenimi v tem
sporazumu in njegovih dodatkih.

Da bi omogočila sprostitev posojila, posojilojemalka skladu ob
vsakem črpanju pravočasno pošlje zadolžnico, ki ustreza
črpanemu znesku (dodatek št. 3). Pred morebitnim prenosom
zadolžnice bo sklad o tem obvestil posojilojemalko. Zadolžnica je
napisana in plačljiva v valuti črpanega zneska.

2. člen: projekt
Sklad odobri posojilojemalki posojilo, ki ga najame za delno
financiranje projekta sklada št. 1241 (1996), ki ga je odobril
administrativni svet sklada v januarju 1997 in je namenjen gradnji
in obnovi šolske infrastrukture v vsej Sloveniji.

3.5 Domicil
Posojilojemalka vse dolgovane zneske v zvezi s tem posojilom
odplača skladu v valuti črpanja posameznega zneska z nakazilombanki na bančni račun, ki ga sklad sporoči posojilojemalki ob
črpanju tega zneska; banka, ki ji je posojilojemalka naložila izvršitev
plačil, o nameravanem plačilu po teleksu ali telefaksu obvesti
sklad vsaj pet delovnih dni pred vsakim plačilom.

Sklad odobri to posojilo ob upoštevanju zaveze posojilojemalke,
da ga bo porabila izključno za financiranje projekta, opisanega v
dodatku št. 1, in za izvedbo projekta pod pogoji, ki so podrobno
navedeni v omenjenem dodatku.
Kakršna koli sprememba načina uporabe posojila, ki je sklad ne
odobri, ima lahko za posledico začasno ustavitev, preklic ali
takojšnje odplačilo posojila pod pogoji iz 13. člena Pravilnika o
posojilih.
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3.6 Datumi
Za določbe 3. člena velja dogovor "o spremenjenem naslednjem
poslovnem dnevu", opredeljenem v dodatku št. 4 k temu
sporazumu ("poslovni dan" v državi valute plačila).
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Posojilojemalka-se zavezuje, da bo sprejela in podprla vse
upravičene poizvedbene misije, ki jih opravljajo uslužbenci sklada
ali zunanji svetovalci, ki jih najame sklad, in sodelovala pri izvedbi
njihovih poizvedbenih misij tako, da jim bo omogočila morebitne
obiske projekta na kraju samem. Predvsem pa lahko sklad izvede
računovodsko revizijo projekta na kraju samem s pomočjo enega
ali več svetovalcev po lastni izbiri in v breme posojilojemalke, če
je slednja kršila obveznosti iz tega posojila.

4. člen: spremljanje in nadziranje posojila in projekta
4.1 Uporaba posojila
Posojilojemalka mora vsak črpan znesek, ki ga nakaže sklad, v
dvanajstih mesecih po črpanju uporabiti za financiranje projekta.
4.2 Izvajanje projekta
Posojilojemalka bo ravnala skrbno in vestno ter uporabila vsa
običajno uporabljana, zlasti finančna, tehnična, družbena in
upravljavska sredstva ter sredstva za varstvo okolja, ki so
potrebna za i^strezno izvajanje projekta.

5. člen; prenehanje posojiloiemalkinih obveznosti
S plačilom dolgovanega zneska, navedenega v zadolžnici,
prenehajo obveznosti posojilojemalke, opredeljene v 3. členu.

Pred začetkom izvajanja projekta zagotovi zlasti, da so na voljo
vse potrebne finančne, zemljiške in nepremičninske pravice in
da so vsa sredstva in naprave ves čas zavarovane in
vzdrževane.

Po plačilu celotnega zneska glavnice, vseh obresti in drugih
stroškov, ki izvirajo iz tega posojila, zlasti zneskov iz 6. in 7.
člena, odplačanih na način, kot se zahteva, bo posojilojemalka v
celoti prosta obveznosti do sklada, razen tistih, ki so določene v
4. členu.

Poleg tega se posojilojemalka zaveže, da:
bo projekt v skladu z ustreznimi konvencijami Sveta Evrope;

6. člen: zamudne obresti

bo spoštoval okolje na podlagi ustreznih mednarodnih
konvencij;

Ne glede na katero koli drugo pravico do regresa, ki jo sklad
uživa po tem sporazumu in Pravilniku o posojilih ali kako drugače,
mora posojilojemalka, če ne plača vseh obresti ali katerega koli
drugega zneska, ki ga je dolžna plačati po tem sporazumu
najpozneje do dneva zapadlosti, plačati dodatne obresti na
zapadle, a še ne v celoti odplačane zneske, po enomesečni
obrestni meri LIBOR, ki velja za valuto zakasnelega plačila na
dan njegove zapadlosti (če je to sobota, nedelja ali v banki dela
prost dan, prvi naslednji delovni dan) ob 11. uri dopoldne (po
londonskem času), in še 2,5 % letnih obresti od dne zapadlosti
tega zneska do dne dejanskega odplačila. Veljavna enomesečna
obrestna mera LIBOR se določa vsakih 30 dni.

delno financiranje sklada ne bo preseglo 40 % celotnih
stroškov projekta brez davkov, obresti in finančnih stroškov;
bo za naložbe, ki presegajo protivrednost 10 milijonov ekujev,
objavljen mednarodni razpis.

4.3 Poročila posojilojemalke
4.3.1 Poročila o poteku projekta

7. člen: druai stroški

Od začetka črpanja posojila do dokončanja celotnega projekta
bo posojilojemalka vsaj enkrat letno skladu poslala poročilo, v
katerem bo navedla;

Dajatve in davki vseh vrst, zapadli in plačani, in prav tako vsi
stroški, ki izhajajo iz sklepanja, izvrševanja, likvidacije, preklica
ali začasne ustavitve izvajanja tega sporazuma, bodisi v celoti ali
delno, ali iz garancij ali refinanciranja dodeljenega posojila skupaj
z vsemi sodnimi ali izvensodnimi akti, ki izhajajo iz tega posojila,
bremenijo posojilojemalko.

izkoriščenost posojila;
potek finančnega načrta projekta;

Vendar se določbe 25. člena 4. poglavja Pravilnika o posojilih
sklada uporabljajo za stroške arbitražnega postopka, omenjenega
v tem 4. poglavju.

potek samega projekta;
podrobnosti o vodenju projekta.
Dodatek št. 5 določa vzorec obrazca za spremljanje in nadziranje
posojila in projekta, ki mora biti kot minimum vključen v poročilo.

8. člen: zavarovanja
Posojilojemalka izjavlja, da ni in v prihodnje ne bo sprejela nobene
druge obveznosti, ki bi tretji osebi zagotovila ugodnejši položaj,
ugodnejše pravice plačila, kakršno koli poroštvo ali garancijo,
kar bi tretjim osebam zagotavljalo ugodnejše pravice (v
nadaljevanju "zavarovanje").

4.3.2 Poročilo o dokončanju projekta
Ob dokončanju celotnega projekta bo posojilojemalka v
zaključnem poročilu predstavila gospodarske, finančne, družbene
učinke in učinke projekta na okolje.

Če posojilojemalka kljub temu tretji osebi da zavarovanje, soglaša,
da bo v korist sklada pripravila ali zagotovila enako zavarovanje
oziroma, kadar to ni mogoče, enakovredno zavarovanje in da se
bo zavezala za oblikovanje takega zavarovanja v korist sklada.

4.4. Obveščanje sklada
Posojilojemalka bo vodila računovodske evidence o projektu, ki
bodo skladne z mednarodnimi standardi in iz katerih bo v vsakem
trenutku razviden potek projekta in v katerih bodo evidentirani vsi
opravljeni posli in finančno opredeljena dela, blago in storitve, ki
se financirajo s pomočjo tega posojila.
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Neupoštevanje teh določb bi pomenilo kršitev, opredeljeno v členu
13 h) 3. poglavja Pravilnika o posojilih sklada, in je lahko vzrok za
začasno ustavitev, preklic ali takojšnje odplačilo posojila.
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9. člen: odnosi s tretjimi osebami

13. člen: izvršitev arbitražne sodbe

V okviru porabe posojila se posojilojemalka ne sme sklicevati na
nobeno dejstvo v zvezi s svojimi odnosi s tretjimi osebami, da bi
se v celoti ali delno izognila obveznostim, ki izhajajo iz tega
sporazuma.

Pogodbenici se strinjata, da se ne bosta sklicevali na noben
privilegij, imuniteto ali zakonodajo pred kakršno koli pravosodno
ali drugo oblastjo, bodisi domačo ali mednarodno, da bi ugovarjali
izvršitvi razsodbe, sprejete pod pogoji, določenimi v 4. poglavju
Pravilnika o posojilih sklada.

Sklad se ne sme vključiti v spore, ki bi lahko nastali med
posojilojemalko in tretjimi osebami; stroški kakršne koli narave, ki
jih ima sklad zaradi kakršnega koli spora, zlasti pa. vsi pravni ali
sodni stroški, bremenijo posojilojemalko.

14. člen: iziave in jamstva
Posojilojemalka izjavlja in jamči:
- da so jo njeni pristojni organi pooblastili za sklenitev tega
sporazuma in da so podpisniku(-om) v ta namen dali pooblastilo
v skladu z zakoni, odloki, uredbami in pravilniki, statuti ter drugimi
besedili, ki se v tej zvezi uporabljajo;

10. člen: začetek veljavnosti
Ta sporazum začne veljati po ratifikaciji v Državnem zboru
Republike Slovenije, in sicer naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

- da sestava in izvajanje tega sporazuma nista v nasprotju z
zakoni, odloki, uredbami in pravilniki, statuti ter drugimi besedili, ki
se v tej zvezi uporabljajo, in da so bila pridobljena vsa potrebna
dovoljenja, licence in pooblastila, ki bodo veljala vse posojilno
obdobje.

11. člen: uporaba prava
Za ta sporazum in prenosljive vrednostne papirje v zvezi z njim
se uporabljajo pravila sklada, kot je določeno v tretjem odstavku
1. člena Tretjega dodatnega protokola z dne 6. marca 1959 k
Splošnemu sporazumu o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope z
dne 2. septembra 1949 in podrejeno po potrebi francosko pravo.

V vsem posojilnem obdobju je treba vsako spremembo v zvezi z
zgoraj omenjenimi izjavami in jamstvi nemudoma sporočiti skladu
in mu poslati vso ustrezno dokumentacijo.

Spore med pogodbenicama tega sporazuma rešuje arbitraža pod
pogoji, določenimi v 4. poglavju Pravilnika o posojilih sklada.

15. člen
Ta sporazum je sestavljen v dveh izvirnikih, ki sta enako veljavna.

12. plen: razlaga sporazgmg

Vsaka pogodbenica obdrži en izvirnik.

Posojilojemalka izjavlja, da je seznanjena s Pravilnikom o posojilih
sklada in da je prejela kopijo pravilnika.

Ljubljana, dne 21. maja 1999

Če pride do neskladja med katero koli določbo Pravilnika o posojilih
sklada in katero koli določbo tega sporazuma, prevladajo določbe
tega sporazuma.

Za REPUBLIKO SLOVENIJO
Mitja Gaspari, l.r.

Naslovi odstavkov, razdelkov in poglavij tega sporazuma se ne
uporabljajo za njegovo razlago.

Pariz, dne 28. oktobra 1998

V nobenem primeru se ne domneva, da se je sklad molče
odpovedal kakršni koli pravici, ki mu je priznana s tem
sporazumom.
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Za SKLAD SVETA EVROPE ZA SOCIALNI RAZVOJ
g. Martin Murtfeld, l.r.
prvi viceguverner
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Dodatek 1
Povzetek projekta
Sklad/projekt:

1241 (1996J

Uporabnik:

Ministrstvo za šolstvo in šport

Posojilojemalka:

Republika Slovenija

Odobritev administrativnega 21.-22. januar 1997
sveta:
Odobreni znesek:

9.194.208.800 SIT

Področje del:

Šolstvo

Načrtovana dela:

Obnova in gradnja šolske in univerzitetne infrastrukture. Dela
zajemajo 29 projektov, ki se nanašajo na šolske ali
univerzitetne stavbe, študentske domove ali športne
zmogljivosti. Obsega nakup, gradnjo, obnovo, spremembo in
opremljanje objektov, ki jih bodo uporabljali kot razrede ali
športne dvorane in univerzitetne študentske domove.

Lokacije:

Mariborska regija:
občini Maribor (Tezenska, Smetanova...)
in Ptuj
Gorenjska regija:
občina Kranj;
Koroška regija:
občina Slovenj Gradec;
Celjska regija:
občina Celje;
Posavska regija:
občina Krško;
Ljubljanska regija:
občini Ljubljana (Roška...) in Kočevje;
Primorska regija:
občina Nova Gorica;
Kraško-obalna regija: občina Koper.

Celoten strošek projekta:

23.008.728.000 SIT

Stroški, razdeljeni po glavnih Predhodne študije:
proračunskih postavkah:
Objava razpisa in izbira izvajalca:
Gradbena dela:
Montaža in napeljava:
Infrastruktura:
Nepredvidene tehnične obveznosti:
Nepredvidene cenovne obveznosti:
Skupaj:
Financiranje:

•
•

Potek del ob prvi predložitvi
vloge za posojilo:

2,6 % (december 1996)

Časovni načrt del:

Začetek del: 1997
Zaključek del: 1999

15. december 1999

Sklad
ReDublika Sloveniia
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339.227.000 SIT
337.422.000 SIT
15.269.290.000 SIT
3.586.444.000 SIT
794.561.000 SIT
1.037.376.000 SIT
1.644.408.000 SIT
23.008.728.000 SIT

9.194.208.800 (40 %) SIT
13.814.519.200 (60 %1 SIT
23.008.728.000 (100 %) SIT
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III.
Predvideni družbeni učinki:

Projekt bo prispeval k izboljšanju razmer v šolstvu v Sloveniji

«• V:: o '.'i'

,,, Mv. »
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sklad/projekt 1241 (1996)
(zaporedna št.) črpanja

Dodatek 2
SKLAD SVETA EVROPE ZA SOCIALNI RAZVOJ
DOPOLNILNI SPORAZUM

k okvirnemu sporazumu z dne [datum]
med
SKLADOM SVETA EVROPE ZA SOCIALNI RAZVOJ
(v nadaljevanju "sklad") in
REPUBLIKO SLOVENIJO
(v nadaljevanju "posojilojemalka")

Ta dopolnilni sporazum in okvirni sporazum določata dogovorjene pogoje glede [zaporedne št.]
črpanja v zvezi s 3. členom omenjenega okvirnega sporazuma.
Znesek
Posojilno obdobje:
Črpanje zneska:
Odplačilo zneska:
Plačevanje obresti:
Obrestna mera:
Obračunano število dni:
Datum črpanja:
Računi za nakazila:

[valuta) [vsota v številkah|
10 let s 5-letnim moratorijem
100%
100%
[polletno/četrtletno]
[stalna/spremenljiva]
[dejansko/360 za obrestno mero na podlagi
L1BOR/ 30/360 za stalno obrestno mero)
[datum črpanja)
[podatki o računu posojilojemalke)

[Besedilo, ki se nanaša na zgoraj omenjene posojilne pogoje]
v
Za te določbe velja dogovor "o spremenjenem naslednjem poslovnem dnevu", opredeljenem v
dodatku 4 k okvirnemu sporazumu, ki sta ga sklad in posojilojemalka podpisala dne [datum].
Da bi sprostila to črpanje, posojilojemalka skladu pravočasno pošlje zadolžnico, ki ustreza temu
črpanemu znesku [dodatekj.
Pariz, [datum)
Za Sklad Sveta Evrope za socialni razvoj:

Pariz, [datum)
Za Republiko Slovenijo:

Guverner

15. december 1999
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sklad/projekt 1241 (1996)
(zaporedna št.) črpanja
Dodatek 2-2

NAČRT ODPLAČIL
(za stalno obrestno mero)
(10.0
/Ed
Uporabnik posojila:

)
REPUBLI1CA SLOVENIJA
Sklad/projekt 1241 (1996) - [zaporedna št.] črpanja

Valuta:
Znesek:
Obrestna mera:
Emisijski tečaj:
Valutacija:
Trajanje:
Neodplačana glavnica
Datumi
zapadlosti

mesecev
Glavnica za plačilo

Obresti za plačilo

Znesek na datum
zapadlosti

SKUPAJ:

Pariz, [datum]
Za Sklad Sveta Evrope za socialni razvoj:

Pariz, [datum]
Za Republiko Slovenijo:

Guverner

poročevalec, št. 86
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DODATEK 3

S/P 1241 (1996) - [zaporedna št.] črpanja

REPUBLIKA SLOVENIJA

ZADOLZNICA
(Vzorec zadolžnice za znesek črpanja po stalni obrestni meri. Pri črpanju po spremenljivi obrestni
meri se besedilo ustrezno prilagodi)

<DATUM . POSOJILO>

<VALUTA> <VSOTA>

ZA PREJETO VREDNOST se spodaj podpisana:
REPUBLIKA SLOVENIJA
s to zadolžnico zavezuje plačati Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj ali tistemu, ki ga sklad določi,
glavnico v višini:
<ZNESEK. Z BESEDO> < VALUT A . Z BESEDO>,
v obrokih na datume, ki so navedeni spodaj.
Na te datume se izvršijo plačila tako, kol je določeno v nadaljevanju, in sicer v skupnem znesku, ki
vključuje zapadli obrok glavnice in obresti na neplačani saldo glavnice.
Datum

Znesek

<DATUM>
<ZN ESEK><V ALUT A>
Zgoraj navedena plačila se izvršijo v:
<BANKA, PLAČILO>, <NASLOV BANKE ZA VPLAČILA>,
v korist Sklada Sveta Evrope za socialni razvoj brez kakršnih koli odbitkov zaradi ali na račun
kakršnih koli sedanjih ali prihodnjih davkov, dajatev ali drugih stroškov, ki se zaračunavajo na to
zadolžnico ali na prejemke iz tega naslova s strani ali na ozemlju:
REPUBLIKE SLOVENIJE
ali katere koli njene politične ali davčne enote.
Ta zadolžnica je izdana v zvezi s posojilom, ki gaje Sklad Sveta Evrope za socialni razvoj odobril:
REPUBLIKI SLOVENIJI
dne <DATUM. POSOJILO>.
V primeru zamude plačila obresti na to zadolžnico in če obresti niso v celoti plačane, celotna glavnica
in pripadajoče obresti do datuma plačila takoj zapadejo v plačilo in se plačajo po izbiri in na zahtevo
imetnika te zadolžnice.
Če se imetnik te zadolžnice odpove uveljavitvi katere koli svoje pravice v zvezi s to zadolžnico, to
nikakor ne pomeni, da se s tem odpoveduje kateri koli svoji pravici v tem ali katerem koli drugem
primeru.
REPUBLIKA SLOVENIJA

15. december 1999
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Dodatek 4

KONVENCIJA O SPREMENJENEM NASLEDNJEM POSLOVNEM DNF.VU

(Navedek:)
Razdelek 4.12 konvencije o poslovnem dnevu
(a) Izraz "konvencija o poslovnem dnevu" pomeni dogovor o prilagoditvi določenega
datuma, če bi to bil dan. ki ni poslovni dan. Kadar se uporabljajo v zvezi z izrazom
"konvencija o poslovnem dnevu" in datumom, spodaj navedeni izrazi pomenijo, da bo prišlo
do prilagoditve, če bi bil datum sicer dan, ki ni poslovni dan, in sicer tako, da:
(i)

... (izpuščeno)...

(ii) če sta določena izraza "spremenjen v prvi naslednji" ali "spremenjen", bo
nov datum prvi naslednji dan, ki je poslovni dan, razen če s tem nov datum ne pade v
naslednji koledarski mesec; v tem primeru se datum prenese na prvi predhodni dan, ki
je poslovni dan, in
(iii)

... (izpuščeno)...

(b)... (izpuščeno)...
(konec navedka)
("Definicije Mednarodnega združenja posrednikov poslov zamenjave iz 1.1991")

'poročevalec, št. 66
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3. člen

4. člen

Za izvajanje tega Okvirnega sporazuma o posojilu skrbi Ministrstvo
za finance.

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

OBRAZLOŽITEV
1. Splošno:
V Republiki Sloveniji se od druge polovice osemdesetih let hitro
povečuje število mladih v srednjih in visokih šolah, zaradi česar
je prostorska stiska v teh šolah vse večja. Da bi rešila navedeno
problematiko je vlada sprejela poseben zakon o zagotavljanju
sredstev za nekatere nujne razvojne programe Republike
Slovenije v vzgoji in izobraževanju (UL RS št. 13/94), na podlagi
katerega se v državnem proračunu v obdobju od leta 1994-1999
zagotavljajo posebna sredstva za pospešeno investicijsko
izgradnjo šolskega prostora.

2. Pogoji iz okvirnega sporazuma o posojilu:
Okvirni sporazum o posojilu vsebuje naslednja pomembnejša
določila:
znesek posojila znaša 9.194,208.800,00 SIT (devet milijard
sto štiriindevetdeset milijonov dvesto osem tisoč osemsto
slovenskih tolarjev);
predvidena doba črpanja je 5 let, začetek črpanja pa konec
leta 1999 ali v začetku leta 2000;
valuta odplačila glavnice je enaka kot valuta črpanja
posamezne tranše;
obrestna mera je lahko spremenljiva-variabilna (trimesečni
LIBOR) ali stalna-fiksna. Posojilojemalec se za obrestno mero
in valuto črpanja odločajo pred vsako posamezno tranšo
črpanja s pisnim obvestilom Skladu;
plačilo obresti: za spremenljivo obrestno mero so plačljive
četrtletno, za stalno obrestno mero polletno. Plačilo obresti
se izvrši v isti valuti kot plačilo glavnice:
zamudne obresti so vsota enomesečnih variabilnih obresti
LIBOR in dodatnih obresti v znesku 2,50% letno za zapadel
in neodplačan znesek posojila za izbrano valuto in se
obračunavajo za čas od dneva zapadlosti do dneva
dejanskega plačila zapadlega zneska posojila.

Program za izgradnjo šolskega prostora se je začel leta 1994
postopno izvajati, vendar je bila dinamika njegove izvedbe glede
na naraščajoče potrebe šolstva prepočasna. Leta 1996 je vlada
sklenila, da bo izgradnjo v letih 1997 - 1999 pospešila tudi s
pomočjo najetja posojila pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj'
(v nadaljevanju Sklad). Sredstva Sklada bi bila uporabljena pri
izgradnji 38 projektov po vsej Sloveniji. Vlada RS je Skladu leta
1996 poslala pismo o nameri za najetje dolgoročnega posojila za
investiranje v izobraževanje, s katerim je zaprosila Sklad za
sofinanciranje »Projekta investiranja v šolski prostor in opremo v
RS« (v nadaljevanju Šolski projekt). Sklad je leta 1997 Republiki
Sloveniji odobril 9.194,2 mio SIT posojila. Posojilo v skladu s pravili
Sklada predstavlja 40% od 21.36 mlrd kolikor znaša celotna
vrednost tistega dela šolskega projekta, za katerega je predvideno
sofinanciranje s tem posojilom.

Okvirni sporazum o posojilu ima nekaj posebnosti v primerjavi s
splošno prakso. Tako so pogoji Sklada, zaradi same narave Sklada
(financiranje projektov na socialnem področju), celo nekoliko bolj
ugodni od standardnih pogojev drugih mednarodnih finančnih
institucij, ki nimajo izrazite socialne komponente. Rok odplačila
posojila je, za vsako tranšo posebej, 10 let z vključenim 5 letnim
moratorijem za odplačilo glavnice. To v praksi pomeni, da posojilo,
katerega zadnja tranša je bila črpana leta 2004, ne bo v celoti
odplačan deset let po sklenitvi sporazuma o posojilu, t.j. leta 2009,
pač pa po 15 letih, t.j. leta 2014, kar bo za državni proračun
pomenilo sorazmerno manjšo obremenitev v posameznih letih.
Ne gre pozabiti, da se tudi zamudne obresti za zapadle zneske
posojila plačujejo od nižje osnove (enomesečni LIBOR) kot
običajno (šestmesečni LIBOR). Zahteva Sklada, da se
mednarodni konkurenčni razpisi izvedejo le v primeru, ko

Pred sklenitvijo okvirnega sporazuma o posojilu je bilo potrebno
na zahtevo Sklada z njim urediti še sukcesijska razmerja, kar je
bilo izpolnjeno z zakonom o poroštvu za alocirane obveznosti
NLB d.d., Ljubljana in NKBM d. d., Maribor iz naslova posojil, ki jih
je Sklad za povečanje zaposlovanja v manj razvitih in izrazito
emigracijskih področjih SFRJ najel pri Skladu Sveta Evrope za
socialni razvoj (UL RS št. 4/98).
Drža vni zbor je julija 1998 sprejel zakon o najetju kredita pri Skladu
Sveta Evrope za socialni razvoj (UL RS št. 52/98). Na podlagi
tega zakona ter skladno z 59 in 60 čl. zakona o zunanjih zadevah
je minister za finance dne 21.05.1999 podpisal okvirni sporazum
o posojilu med Republiko Slovenijo in Skladom, za financiranje
Šolskega projekta.

' Na seji upravnega odbora "Sklada Sveta Evrope za socialni razvoj", ki je bila
v Portorožu dne 27.06.1999 je bila sprejeta odločitev o preimenovanju te
ustanove v "Banko Sveta Evrope za socialni razvoj". Novo ime bo stopilo v
veljavo najkasneje do konca leta 1999.
poročevalec, št. 86
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posamezni razpis presega tolarsko protivrednost 10 mio evrov,
kar v primeru Šolskega projekta ni predvideno, je bistveno blažja
od zahtev ostalih mednarodnih finančnih institucij, ki sicer v skladu
s konkurenčnimi predpisi GATT zahtevajo mednarodne razpise
za celoten projekt, ki ga sofinancirajo. Sklad tudi ne zaračunava
drugih stroškov posojila (npr. provizije za razpoložljivi in nečrpani
del posojila, provizije za odlog črpanja dela posojila, provizije za
odpoved dela nečrpanega posojila, provizije za razveljavitev
posojila,...).

realizacije projekta in porabe sredstev v letih 1997 in 1998
(12.753,7 mio SIT) ter planirano porabo v letu 1999 (5.317,4 mio
SIT), ocenjujemo, da bi bilo mogoče ob prvem črpanju zaprositi
za 5.100 mio SIT, ob predpostavki, da bo prvo črpanje možno v
začetku leta 2000.

Posebnost Sklada je tudi način črpanja posojila, saj lahko
posojilojemalec največ 25% sredstev celotnega posojila dobi kot
avans ob prvem črpanju, medtem ko za ostala črpanja velja
načelo refundacije. Prav tako bo potrebno za vsako tranšo črpanja
posojila k obstoječemu sporazumu skleniti še poseben dopolnilni
sporazum, RS pa bo ob tem Skladu izdala tudi zadoižnico, s
katero bo jamčila za vračilo črpanega zneska.

Sredstva za izpolnjevanje okvirnega sporazuma o posojilu se
bodo v skladu z zapadlostjo posameznih tranš zagotavljala v
posebni postavki proračuna Republike Slovenije. Glede na
moratorij za odplačilo glavnice je možno pričakovati obremenitev
iz tega naslova v letih 2004-2014.

4. Finančne obveznosti iz okvirnega sporazuma o
posojilu:

5. Ratifikacija okvirnega sporazuma o posojilu ter
vpliv na zakonodajo:

3. Realizacija projekta:

Okvirni sporazum o posojilu skladno ž drugim odstavkom 63 čl.
zakona o zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike
Slovenije. Ratifikacija sporazuma ne zahteva sprejema novih ali
spremembe veljavnih predpisov.

V okviru dela šolskega projekta, ki se sofinancira s posojilom
Sklada so bili do sedaj v celoti realizirani naslednji projekti: srednja
živilska šola Maribor, srednja gostinska šola Celje, srednja
zdravstvena šola Ljubljana, fakulteta za organizacijske vede Kranj
in študentski domovi v Ljubljani (dom V). Glede na stanje fizične
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H

(MKTOZR)

-EPA 1015-II-hitri postopek

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

Vlada Republike Slovenije je na 138. seji dne 9. decembra
1999 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O
MEDNARODNI TRGOVINI Z OGROŽENIMI PROSTO
ŽIVEČIMI ŽIVALSKIMI IN RASTLINSKIMI VRSTAMI,
SPREMEMBE KONVENCIJE TER DODATKOV I, II, III IN IV H
KONVENCIJI,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor;
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Mladen BERGINC, državni sekretar v Ministrstvu za okolje
in prostor;
- Mihaela LOGAR, državna sekretarka v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve;
- Štefanija NOVAK, svetovalka ministra za okolje in prostor.

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, s predlogom,
da ga Državni zbor Republike Slovenije obravnava na prvi
naslednji seji.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika

15. december 1999
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1. člen
Ratificirajo se:
♦ Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in
rastlinskimi vrstami, sprejeta v VVashingtonu 3. marca 1973, v besedilu z dne 22.
junija 1979;
♦ Sprememba konvencije z dne 30. aprila 1983;
♦ Dodatka I in II h konvenciji z dne 18. septembra 1997, z vključenimi popravki z
dne 30. junija 1998,
♦ Dodatek lil z dne 29. aprila 1999 in
♦ Dodatek IV.

2. člen
Konvencija, sprememba konvencije, dodatka I in II, dodatek III in dodatek IV h
konvenciji se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v slovenskem jeziku glasijo:

poročevalec, št. 86
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KONVENCIJA
o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi
vrstami
Podpisana v VVashingtonu, D.C., 3. marca 1973
Spremenjena v Bonnu 22. junija 1979

Države pogodbenice
priznavajo, da so prosto živeče živalske in rastlinske vrste v mnogih lepih in
raznovrstnih oblikah nenadomestljiv del naravnih sistemov zemlje, ki ga moramo
varovati za te in prihodnje rodove;
se zavedajo vedno večje vrednosti prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z
estetskega, znanstvenega, kulturnega, rekreacijskega in gospodarskega vidika;
priznavajo, da narodi in države so in bi morali biti najboljši skrbniki svojih prosto
živečih živalskih in rastlinskih vrst;
poleg tega priznavajo, da je za varstvo določenih prosto živečih živalskih in
rastlinskih vrst pred pretiranim izkoriščanjem zaradi mednarodne trgovine bistveno
mednarodno sodelovanje:
so prepričane o nujnosti sprejetja ustreznih ukrepov v ta namen,
zato so se sporazumele o naslednjem:
I. člen
Opredelitev pojmov
Za namene te konvencije, razen če iz sobesedila izhaja drugače:
(a) "vrsta" pomeni katero koli vrsto, podvrsto ali zemljepisno ločeno populacijo
vrste;
(b) "osebek" pomeni:
(i) katero koli živo ali mrtvo žival ali rastlino;
(ii) če je to žival: pri vrstah iz Dodatkov I in II vsak lahko prepoznaven del
ali izdelek iz njih; pri vrstah iz Dodatka III vsak lahko prepoznaven del ali
izdelek iz njih, določen za te vrste v Dodatku III, in
(iii) če je to rastlina: pri vrstah iz Dodatka I vsak prepoznaven del ali
izdelek iz njih; pri vrstah iz Dodatkov II in III vsak prepoznaven del ali
izdelek iz njih, določen za te vrste v Dodatkih II in III;
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(c) "trgovina" pomeni izvoz, ponovni izvoz, uvoz in vnos iz morja;
(d) "ponovni izvoz" pomeni izvoz katerega koli osebka, ki je bil predhodno
uvožen;
(e) "vnos iz morja" pomeni prevoz osebkov katerekoli vrste, ki so bili vzeti iz
morskega okolja, ki ni pod jurisdikcijo nobene države, v neko državo;
(f) "strokovni organ" pomeni državni strokovni organ, določen v skladu z IX.
členom;
(g) "upravni organ" pomeni državni upravni organ, določen v skladu z IX.
členom;
(h) "pogodbenica" pomeni državo, za katero je ta konvencija začela veljati.

II. člen
Temeljna načela
1. Dodatek I vključuje vse vrste, ki jim grozi izumrtje in jih ali bi jih lahko ogrožala
trgovina. Trgovina z osebki teh vrst mora biti urejena s posebej strogimi predpisi, da
ne bi bilo njihovo preživetje še bolj ogroženo, in je lahko dovoljena le v izjemnih
okoliščinah.
2. Dodatek II vključuje:
(a) vse vrste, ki jim trenutno še ne grozi izumrtje, lahko pa bi postale tako
ogrožene, če za trgovino z osebki teh vrst ne bi veljali strogi predpisi, s katerimi
se onemogoča izkoriščanje, ki ogroža njihovo preživetje, in
(b) druge vrste, za katere morajo veljati predpisi zaradi učinkovitega nadzora
nad trgovino z osebki določenih vrst, omenjenih v pododstavku (a) tega
odstavka.
3. Dodatek III vključuje vse vrste, za katere katera koli pogodbenica ugotovi, da se
preprečevanje ali omejevanje izkoriščanja ureja s predpisi v njeni prostojnosti, in
meni, da bi bilo pri nadzoru nad trgovino potrebno sodelovanje drugih pogodbenic.
4. Pogodbenice ne dopuščajo trgovine z osebki vrst iz Dodatkov I, II in III, razen če je
to v skladu z določbami te konvencije.
III. člen
Ureianie trgovine z osebki vrst iz Dodatka I
1. Vsa trgovina z osebki vrst iz Dodatka l mora biti v skladu z določbami tega člena.
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2. Za izvoz katerega koli osebka vrste iz Dodatka I sta potrebni predhodna izdaja in
predložitev izvoznega dovoljenja. Izvozno dovoljenje se izda le, če so izpolnjeni
naslednji pogoji:
(a) strokovni organ države izvoznice meni, da takšen izvoz ne bo ogrozil
preživetja te vrste;
(b) upravni organ države izvoznice se prepriča, da osebek ni bil pridobljen v
nasprotju z zakoni te države o varstvu živalskih in rastlinskih vrst;
(c) upravni organ države izvoznice se prepriča, da bo vsak živ osebek
pripravljen na prevoz in prepeljan tako, da bosta ogroženost zdravja in
nevarnost za poškodbe ali kruto ravnanje z njim čim manjši, in
(d) upravni organ države izvoznice se prepriča, da je bilo za osebek izdano
uvozno dovoljenje.
3. Za uvoz katerega koli osebka vrste iz Dodatka I sta potrebni predhodna izdaja in
predložitev uvoznega dovoljenja in izvoznega dovoljenja ali potrdila o ponovnem
izvozu. Uvozno dovoljenje se izda le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
(a) strokovni organ države uvoznice meni, da bo osebek uvožen za namene, ki
ne bodo ogrožali preživetja te vrste;
(b) strokovni organ države uvoznice se prepriča, da ima predlagani prejemnik
živega osebka primerno bivališče in opremo, da bo lahko skrbel zanj, in
(c) upravni organ države uvoznice se prepriča, da osebek ne bo uporabljen
predvsem v komercialne namene.
4. Za ponovni izvoz katerega koli osebka vrste iz Dodatka I sta potrebni predhodna
izdaja in predožitev potrdila za ponovni izvoz. Potrdilo za ponovni izvoz se izda le, če
so izpolnjeni naslednji pogoji:
(a) upravni organ države ponovnega izvoza se prepriča, da je bil osebek
uvožen v to državo v skladu z določbami te konvencije,;
(b) upravni organ države ponovnega izvoza se prepriča, da bo vsak živ osebek
pripravljen na prevoz in prepeljan tako, da bosta ogroženost zdravja in
nevarnost za poškodbe ali kruto ravnanje z njim čim manjši, in
(c) upravni organ države ponovnega izvoza se prepriča, da je bilo za vsak živ
osebek izdano uvozno dovoljenje.
5. Za katerikoli osebek vrste iz Dodatka I je za vnos iz morja potrebno predhodno
potrdilo, ki ga izda upravni organ države, v katero se osebek vnaša. Potrdilo se izda
le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
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(a) strokovni organ države vnosa meni, da takšen vnos ne bo ogrozil preživetja
te vrste;
(b) upravni organ države vnosa se prepriča, da ima predlagani prejemnik
živega osebka primerno bivališče in opremo, da bo lahko skrbel zanj, in
(c) upravni organ države vnosa se prepriča, da osebek ne bo uporabljen
predvsem v komercialne namene.

IV. člen
Urejanje trgovine z osebki vrst iz Dodatka II
1. Vsa trgovina z osebki vrst iz Dodatka II mora biti v skladu z določbami tega člena.
2. Za izvoz katerega koli osebka vrste iz Dodatka II sta potrebni predhodna izdaja in
predložitev izvoznega dovoljenja. Izvozno dovoljenje se izda le, če so izpolnjeni
naslednji pogoji:
(a) strokovni organ države izvoznice meni, da takšen izvoz ne bo ogrozil
preživetja te vrste;
(b) upravni organ države izvoznice se prepriča, da osebek ni bil pridobljen v
nasprotju z zakoni te države o varstvu rastlinskih in živalskih vrst, in
(c) upravni organ države izvoznice se prepriča, da bo vsak živ osebek
pripravljen na prevoz in prepeljan tako, da bosta ogroženost zdravja in
nevarnost za poškodbe ali kruto ravnanje z njim čim manjši.
3. Strokovni organ vsake pogodbenice nadzoruje izdajanje izvoznih dovoljenj v
državi za osebke vrst iz Dodatka II in njihov dejanski izvoz. Kadar koli strokovni
organ ugotovi, da bi moral biti izvoz osebkov katere koli vrste omejen, da bi se ta
vrsta na celotnem območju razširjenosti lahko ohranila na ravni, skladno z njeno
vlogo v ekosistemu, in hkrati precej nad ravnijo pri kateri bi bilo vrsto upravičeno
vključiti v Dodatek I, svetuje ustreznemu upravnemu organu, naj sprejme primerne
ukrepe za omejitev izdajanja izvoznih dovoljenj za osebke te vrste.
4. Za uvoz katerega koli osebka vrste iz Dodatka II je potrebna predhodna
predložitev izvoznega dovoljenja ali potrdila o ponovnem izvozu.
5. Za ponovni izvoz katerega koli osebka vrste iz Dodatka II sta potrebni predhodna
izdaja in predložitev potrdila o ponovnem izvozu. Potrdilo o ponovnem izvozu se izda
le, če sta izpolnjena naslednja pogoja:
(a) upravni organ države ponovnega izvoza se prepriča, da je bil osebek
uvožen v državo v skladu z določbami te konvencije, in
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(b) upravni organ države ponovnega izvoza se prepriča, da bo vsak živi osebek
pripravljen na prevoz in prepeljan tako, da bosta ogroženost zdravja in
nevarnost za poškodbe ali kruto ravnanje z njim čim manjši;
6. Za kateri koli osebek vrste iz Dodatka li je za vnos iz morja potrebno predhodno
potrdilo, ki ga izda upravni organ države, v katero se osebek vnaša. Potrdilo se izda
le, če sta izpolnjena naslednja pogoja:
(a) strokovni organ države vnosa meni, da takšen vnos ne bo ogrozil preživetja
te vrste, in
(b) upravni organ države vnosa se prepriča, da se bo z vsakim živim osebkom
ravnalo tako, da bosta ogroženost zdravja in nevarnost za poškodbe ali kruto
ravnanje z njim čim manjši.
7. Potrdila iz šestega odstavka tega člena se lahko izdajo na podlagi mnenja
strokovnega organa, po posvetovanju z drugimi državnimi strokovnimi organi, ali
kadar je to primerno, z mednarodnimi strokovnimi organi, vendar ne več kot za
obdobje enega leta, za celotno število osebkov, ki bodo v tem obdobju vneseni.

V. člen
Urejanje trgovine z osebki vrst iz Dodatka III
1. Vsa trgovina z osebki vrst iz Dodatka III mora biti v skladu z določbami tega člena.
2. Za izvoz katerega koli osebka vrste iz Dodatka III iz katere koli države, ki je to
vrsto vključila v Dodatek III, sta potrebni predhodna izdaja in predložitev izvoznega
dovoljenja. Izvozno dovoljenje se izda le, če sta izpolnjena naslednja pogoja:
(a) upravni organ države izvoznice se prepriča, da osebek ni bil pridobljen v
nasprotju z zakoni te države o varstvu rastlinskih in živalskih vrst, in
(b) upravni organ države izvoznice se prepriča, da bo vsak živ osebek
pripravljen na prevoz in prepeljan tako, da bosta ogroženost zdravja in
nevarnost za poškodbe ali kruto ravnanje z njim čim manjši.
3. Za uvoz katerega koli osebka vrste iz Dodatka III je, razen v primerih za katere se
uporablja četrti odstavek tega člena, potrebna predhodna predložitev potrdila o
poreklu in, če se uvaža iz države, ki je to vrsto vključila v Dodatek III, izvozno
dovoljenje.
•
4. Ob ponovnem izvozu država uvoznica sprejme potrdilo, ki ga izda upravni organ
države ponovega izvoza, da je bil osebek obravnavan v tej državi ali da bo ponovno
izvožen, kot dokazilo, da so bila za ta osebek upoštevane določbe te konvencije.

VI. člen
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Dovoljenja in potrdila
1. Dovoljenja in potrdila, izdana po določbah III., IV. in V. člena, morajo biti v skladu z
določbami tega člena.
2. Izvozno dovoljenje vsebuje podatke, ki so navedeni v vzorcu obrazca iz Dodatka
IV, in se lahko uporabi za izvoz samo v obdobju šestih mesecev od datuma, ko je
bilo izdano.
3. Vsako dovoljenje ali potrdilo vsebuje naslov te konvencije, ime in kateri koli
prepoznavni žig upravnega organa, ki ga je izdal, ter kontrolno številko, ki jo je
določil ta organ.
\
4. Vsaka kopija dovoljenja ali potrdila, ki ga izda upravni organ, mora biti jasno
označena kot kopija; nobena taka kopija se ne sme uporabiti namesto izvirnika,
razen v obsegu, ki je predviden v izvirniku.
5. Za vsako pošiljko osebkov se zahteva ločeno dovoljenje ali potrdilo.
6. Upravni organ države uvoznice kateregakoli osebka prekliče in zadrži izvozno
dovoljenje ali potrdilo o ponovnem izvozu ter katerokoli ustrezno uvozno dovoljenje,
predloženo za uvoz tega osebka.
7. Če je potrebno in možno, lahko upravni organ na kateri koli osebek pritrdi oznako
za pomoč pri prepoznavanju tega osebka. "Oznaka" za te namene pomeni vsak
neuničljiv odtis, svinčeni pečat ali drugo primerno sredstvo za prepoznavanje
osebka, izdelano tako, da ga nepooblaščene osebe čim teže ponaredijo.

VII. člen
Izjeme in druge posebne določbe o trgovini
1. Določbe III., IV. in V. člena se ne uporabljajo za prevoz osebkov čez ozemlje
pogodbenice ali pretovarjanje osebkov na njenem ozemlju, dokler so ti pod carinskim
nadzorom.
2. Če se upravni organ države izvoznice ali države ponovnega izvoza prepriča, da je
bil osebek pridobljen, preden so se zanj začele uporabljati določbe te konvencije se
določbe III., IV. in V. člena zanj ne uporabljajo, če upravni organ o tem izda ustrezno
potrdilo.
%
3. Določbe III., IV. in V. člena se ne uporabljajo za osebke, ki so v osebni lasti ali so
last gospodinjstva. Ta izjema ne velja, če:
(a) so to osebki vrst iz Dodatka I, ki jih je lastnik pridobil zunaj države, v kateri
običajno prebiva, in jih uvaža v to državo, ali
(b) so to osebki vrst iz Dodatka II:
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(i) ki jih je lastnik pridobil v državi, v kateri so bili osebki vzeti iz narave, ki
ni država, v kateri običajno prebiva;
(ii) ki se uvažajo v državo, v kateri lastnik običajno prebiva, ter
(iii) za katere država, v kateri so bili osebki vzeti iz narave, za vsak izvoz
teh osebkov zahteva predhodno izdajo izvoznih dovoljenj;
razen če se upravni organ prepriča, da so bili osebki pridobljeni, preden so se zanje
začela uporabljati določbe te konvencije.
4. Osebki živalske vrste iz Dodatka I, vzrejeni v ujetništvu za komercialne namene,
ali osebki rastlinske vrste iz Dodatka I, umetno razmnoženi za komercialne namene,
se štejejo za osebke vrst iz Dodatka II.
5. Če se upravni organ države izvoznice prepriča, da je bil kateri koli osebek živalske
vrste vzrejen v ujetništvu ali kateri koli osebek rastlinske vrste umetno razmnožen ali
da gre za del takšne živali ali rastline ali izdelke iz njih, namesto dovoljenj ali potrdil iz
določb III., IV. ali V. člena zadošča potrdilo upravnega organa v ta namen.
6. Določbe III., IV. in V. člena se ne uporabljajo za nekomercialno posojanje,
darovanje ali izmenjavo herbarijskih rastlin, posušenih ali drugih konzerviranih
muzejskih osebkov in živih rastlin z oznako, ki jo izda ali odobri pristojni upravni
organ, med znanstveniki ali znanstvenimi ustanovami, registriranimi pri upravnem
organu njihove države.
7. Upravni organ katere koli države lahko opusti zahteve III., IV. in V. člena ter dovoli
pretok osebkov, ki so sestavni del potujočih živalskih vrtov, cirkusov, zverinjakov,
botaničnih razstav ali drugih potujočih razstav, brez dovoljenj ali potrdil pod pogojem,
da:
(a) izvoznik ali uvoznik pri tem upravnem organu prijavi take osebke z vsemi
potrebnimi podatki;
(b) osebki spadajo v eno od kategorij iz drugega ali petega odstavka tega
člena, in
(c) se upravni organ prepriča, da bo vsak živi osebek prepeljan in oskrbovan
tako, da bosta ogroženost zdravja in nevarnost za poškodbe ali kruto ravnanje
z njim čim manjši.

VIII. člen
Ukrepi, ki iih sprejmejo pogodbenice
1. Pogodbenice sprejmejo ustrezne ukrepe za uveljavitev določb te konvencije in
prepovejo trgovino z osebki, s katero se kršijo njena določbe. To vključuje ukrepa s
katerimi se:
(a) kaznuje trgovanje ali posedovanje teh osebkov ali oboje, in
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(b) predvidi zaplembo ali vrnitev teh osebkov v državo izvoznico.
2. Poleg ukrepov iz prvega odstavka tega člena lahko pogodbenica, če meni da je to
potrebno, predvidi kakršen koli način notranjega povračila stroškov, ki so nastali
zaradi zaplembe osebka, s katerim se je trgovalo v nasprotju z ukrepi, sprejetimi pri
izvajanju določb te konvencije.
3. Pogodbenice zagotovijo, kolikor je možno, čim krajše zadrževanje osebkov pri
izpolnjevanju katerih koli formalnosti v zvezi s trgovino. Da bi olajšala tak prehod
lahko pogodbenica določi vstopne in izstopne postaje, kjer morajo biti osebki
carinjeni. Pogodbenice tudi zagotovijo, da so vsi živi osebki med tranzitom,
zadrževanjem ali natovarjanjem pravilno oskrbovani, tako da bosta ogroženost
zdravja in nevarnost za poškodbe ali kruto ravnanje z njim čim manjši.
4. Če je živ osebek zaplenjen zaradi ukrepov, navedenih v prvem odstavku tega
člena:
(a) se izroči upravnemu organu države, v kateri je bil zaplenjen;
(b) ga upravni organ po posvetovanju z državo izvoznico vrne tej državi na njene
stroške ali ga pošlje v oskrbovalni center ali na kakšno drugo mesto, ki je po
njegovem mnenju primerno ter v skladu s cilji te konvencije, in
(c) upravni organ lahko pridobi mnenje strokovnega organa ali se lahko, če želi,
posvetuje s Sekretariatom, da se lažje odloči v skladu s pododstavkom (b) tega
odstavka, vključno z izbiro oskrbovalnega centra ali drugega mesta.
* 5. Oskrbovalni center iz četrtega odstavka tega člena pomeni ustanovo, ki jo upravni
organ določi za oskrbo živih osebkov, zlasti tistih, ki so bili zaplenjeni.
6. Vsaka pogodbenica hrani dokumente o trgovini z osebki vrst iz Dodatkov I, II in III,
ki vsebujejo:
(a) imena in naslove izvoznikov in uvoznikov, in
(b) število in vrsto izdanih dovoljenj in potrdil; države, s katerimi je bila
opravljena takšna trgovina; število ali količino in tipe osebkov, imena vrst, kot so
navedena v Dodatkih I, II in III, ter kjer je mogoče, tudi velikost in spol
obravnavanih osebkov.
7. Vsaka pogodbenica pripravi redna poročila o izvajanju te konvencije in jih pošlje
Sekretariatu:
(a) letno poročilo s povzetkom podatkov, ki jih določa pododstavek (b) šestega
odstavka tega člena, in
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(b) dveletno poročilo o zakonodajnih in upravnih ukrepih, na podlagi katerih se
uveljavijo določbe te konvencije.
8. Podatki, navedeni v sedmem odstavku tega člena, so na voljo javnosti, če to ni v
nasprotju z zakonodajo te pogodbenice.

IX. člen
Upravni in strokovni organi
1. Za namene te konvencije vsaka pogodbenica imenuje:
(a) enega ali več upravnih organov, pristojnih za izdajanje dovoljenj ali potrdil
za to pogodbenico, in
(b) enega ali več strokovnih organov.
2. Država, ki deponira listino o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu, hkrati
obvesti vlado depozitarja o imenu in naslovu upravnega organa pooblaščenega za
stike z drugimi pogodbenicami in Sekretariatom.
3. Pogodbenica obvešča Sekretariat o vseh spremembah imenovanj ali pooblastil v
skladu z določbami tega člena, da jih ta pošlje vsem pogodbenicam.
4. Kateri koli upravni organ iz drugega odstavka tega člena pošlje, če tako zahteva
Sekretariat ali upravni organ druge pogodbenice, Sekretariatu ali temu upravnemu
organu odtis pečatov, žigov ali drugih pripomočkov, ki jih uporabljajo pri overjanju
dovoljenj ali potrdil.

X. člen
Trgovina z državami, ki niso pogodbenice konvencije
Pri izvozu ali ponovnem izvozu v državo ali uvozu iz države, ki ni pogodbenica te
konvencije, lahko pogodbenice namesto dovoljenj in potrdil sprejmejo primerljive
dokumente, ki jih izda pristojni organ te države, če ti vsebinsko ustrezajo zahtevam
te konvencije glede izdajanja dovoljenj in potrdil.

XI. člen
Konferenca pogodbenic
1. Sekretariat skliče zasedanje konference pogodbenic najpozneje dve leti po
začetku veljavnosti te konvencije.
2. Sekretariat nato sklicuje redna zasedanja vsaj enkrat na dve leti, razen če
konferenca odloči drugače, in izredna zasedanja kadar koli na pisno zahtevo vsaj
tretjine pogodbenic.
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3. Na zasedanjih, tako rednih kot izrednih, pogodbenice pregledajo izvajanje določb
te konvencije in lahko:
(a) sprejmejo takšne določbe, s katerimi je Sekretariatu omogočeno izvajanje
njegovih nalog, in finančne določbe;
(b) proučijo in sprejmejo spremembe Dodatkov I in II v skladu s XV. členom;
(c) pregledajo napredek pri obnavljanju in ohranjanju vrst iz Dodatkov I, I! in III;
(d) prejmejo in proučijo kakršna koli poročila, ki jih predstavi Sekretariat ali
katera koli pogodbenica, in
(e) kadar je primerno,
konvencije.

izdajo priporočila za

izboljšanje učinkovitosti te

4. Na vsakem rednem zasedanju lahko pogodbenice določijo čas in kraj naslednjega
rednega zasedanja, ki bo potekalo v skladu z določbami drugega odstavka tega
člena.
5. Na katerem koli zasedanju pogodbenice lahko določijo in sprejmejo poslovnik
zasedanja.
6. Združene narode, njihove specializirane agencije in Mednarodno agencijo za
atomsko energijo kakor tudi katero koli državo, ki ni pogodbenica te konvencije,
lahko na zasedanjih konference predstavljajo opazovalci, ki imajo pravico do
udeležbe, ne pa glasovanja.
7. Kateremu koli telesu ali agenciji, tehnično usposobljeni za varovanje in ohranjanje
prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst ter upravljanje z njimi, ki spada v eno od
spodaj navedenih kategorij in je Sekretariat obvestila o svoji želji, da bi jo na
zasedanjih konference predstavljali opazovalci, je to dovoljeno, če temu ne
nasprotuje najmanj ena tretjina pogodbenic;
(a) mednarodne agencije ali telesa, tako vladna kot nevladna, ter državne
vladne agencije in telesa, in
(b) državne nevladne agencije ali telesa, ki jih je v ta namen odobrila država v
kateri so.
Ko se jim to dovoli, imajo ti opazovalci pravico do udeležbe, ne pa glasovanja.
XII. člen
Sekretariat
1. Ko začne veljati ta konvencija, izvršni direktor Programa Združenih narodov za
okolje poskrbi za Sekretariat, ko začne ta konvencija veljati. Direktorju lahko v
obsegu in na način, ki se mu zdi primeren, pomagajo ustrezne medvladne ali
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nevladne mednarodne ali državne agencije in telesa, ki so strokovno usposobljeni za
varstvo in ohranjanje prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst ter njihovo upravljanje.
2. Naloge Sekretariata so:
(a) organizacija in izvedba zasedanj pogodbenic;
(b) opravljanje nalog, ki so mu zaupane po določbah XV. in XVI. člena te
konvencije;
(c) izvajanje strokovnih in tehničnih študij v skladu s programi, ki jih odobri
konferenca pogodbenic, ki bodo prispevale k izvajanju te konvencije, vključno s
študijami, povezanimi z merili za ustrezno pripravo in prevoz živih osebkov ter
načini njihovega prepoznavanja;
(d) proučevanje poročil pogodbenic in pridobivanje tistih dodatnih informacij od
njih, za katere meni, da so potrebne za izvajajnje te konvencije;
(e) opozarjanje pogodbenic na vse zadeve, ki se nanašajo na cilje te
konvencije;
i
<
(f) redno objavljanje in razdeljevanje tekočih izdaj Dodatkov I, II in III
pogodbenicam z vsemi informacijami, ki bodo olajšale prepoznavanje osebkov
vrst, vključenih v te dodatke;
(g) pripravljanje letnih poročil o svojem delu in o izvajanju te konvencije za
pogodbenice kakor tudi vseh drugih poročil, ki jih na zasedanju lahko zahtevajo
pogodbenice;
(h) pripravljanje priporočil za izvajanje ciljev in določb te konvencije, vključno z
izmenjavo strokovnih in tehničnih informacij;
(i) opravljanje katerih koli drugih nalog, ki mu jih lahko zaupajo pogodbenice.

XIII. člen
Mednarodni ukrepi
1. Če Sekretariat na podlagi prejetih informacij ugotovi, da trgovina z osebki katere
koli vrste, vključene v Dodatek I ali II, škodljivo vpliva na to vrsto ali da se določbe te
konvencije ne izvajajo učinkovito, te informacije sporoči pooblaščenemu upravnemu
organu pogodbenice ali pogodbenic, ki jih to zadeva.
2. Po prejemu sporočila iz prvega odstavka tega člena vsaka pogodbenica čim prej
obvesti Sekretariat o vseh pomembnih dejstvih, kolikor ji to dopuščajo njeni zakoni,
in kjer je to primerno, predlaga ukrepe za izboljšanje stanja. Če pogodbenica meni,
da je potrebna preiskava, lahko tako preiskavo izvede ena ali več oseb, ki jih
pogodbenica izrecno pooblasti.
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3. Informacije, ki jih priskrbi pogodbenica ali so bile zbrane v preiskavi iz drugega
odstavka tega člena, pregleda naslednja konferenca pogodbenic, ki lahko da
priporočila, ki se ji zdijo primerna.

XIV. člen
Vpliv na domačo zakonodajo in mednarodne konvencije
1. Določbe te konvencije nikakor ne vplivajo na pravico pogodbenic, da sprejmejo:
(a) strožje domače ukrepe, ki se nanašajo na pogoje trgovanja, pridobivanja ali
prevoza osebkov vrst iz Dodatkov I, II in III, ali popolno prepoved teh
dejavnosti, ali
(b) domače ukrepe, ki omejujejo ali prepovedujejo trgovino, pridobivanje ali
prevoz vrst, ki niso vključene v Dodatka I, II ali III.
2. Določbe te konvencije nikakor ne vplivajo na določbe kakršnih koli domačih
ukrepov ali obveznosti pogodbenic iz katerekoli pogodbe, konvencije ali
mednarodnega sporazuma, ki se nanašajo na druge vidike trgovine, pridobivanja,
posedovanja ali prevoza osebkov in že veljajo ali lahko začnejo veljati v prihodnosti
za katero koli pogodbenico, vključno z vsemi ukrepi, povezanimi s carino, zdravjem
ljudi ter veterinarsko in rastlinsko karanteno.
3. Določbe te konvencije nikakor ne vplivajo na določbe ali obveznosti iz katere koli
pogodbe, konvencije ali mednarodnega sporazuma, ki so že sklenjeni ali bodo lahko
sklenjeni med državami članicami zveze ali regionalnega trgovinskega sporazuma, s
katerim je ustanovljen ali se ohranja skupni zunanji carinski nadzor in se odpravi
carinski nazdor med temi članicami, če se te določbe in obveznosti nanašajo na
trgovino med državami članicami take zveze ali sporazuma.
4. Država pogodbenica te konvencije, ki je hkrati pogodbenica katere koli druge
pogodbe, konvencije ali mednarodnega sporazuma, veljavnega v času, ko začne
veljati ta konvencija, in po določbah katerih so zavarovane morske vrste, vključene v
Dodatek II, je v zvezi s trgovino z osebki vrst iz Dodatka II, ki jih v skladu z določbami
take pogodbe, konvencije ali mednarodnega sporazuma ujamejo ladje, registriranimi
v tej državi, oproščena obveznosti, ki jih nalaga ta konvecija.
5. Za izvoz katerega koli osebka, ujetega v skladu s četrtim odstavkom tega člena, je
ne glede na določbe III., IV. in V. člena potrebno le potrdilo upravnega organa
države vnosa, da je bil osebek ujet v skladu z določbami ustrezne druge pogodbe,
konvencije ali mednarodnega sporazuma.
.6. Nič v tej konvenciji ne vpliva na to, da Konferenca Združenih narodov o
pomorskem pravu, sklicana v skladu z resolucijo 2750 C (XXV) Generalne skupščine
Združenih narodov, kodificira in razvija pomorsko pravo, niti na sedanje ali prihodnje
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zahtevke in pravna stališča katere koli države v zvezi s pomorskim pravom in naravo
ter obsegom obalne jurisdikcije in jurisdikcije države zastave.

XV. člen
Spremembe Dodatkov I in II
1. V zvezi s spremembami Dodatkov I in II na zasedanjih pogodbenic veljajo
naslednje določbe:
(a) Vsaka pogodbenica lahko predlaga, da se sprememba Dodatka I ali II
obravnava na naslednjem zasedanju. Besedilo predlagane spremembe se
sporoči Sekretariatu vsaj 150 dni pred zasedanjem. Sekretariat se o spremembi
posvetuje z drugimi pogodbenicami in zainteresiranimi telesi v skladu z
določbami pododstavkov (b) in (c) drugega odstavka tega člena in najpozneje
30 dni pred zasedanjem sporoči odgovor vsem pogodbenicam.
(b) Sprememba se sprejme z dvotretjinsko večino
glasujejo. Za te namene pomeni "pogodbenice, ki
prisotne pogodbenice, ki glasujejo za ali proti.
glasovanja, se ne štejejo v dve tretjini, potrebni za

pogodbenic, ki so prisotne in
so prisotne in glasujejo", vse
Pogodbenice, ki se vzdržijo
sprejem spremembe.

(c) Spremembe, sprejete na zasedanju, začnejo veljati 90 dni po zasedanju za
vse pogodbenice, razen za tiste, ki izrazijo pridržek v skladu s tretjim
odstavkom tega člena.
2. V zvezi s spremembami Dodatkov I in II med zasedanjema pogodbenic veljajo
naslednje določbe:
(a) Spremembe Dodatka I ali II lahko za obravnavo med zasedanjema predlaga
katera koli pogodbenica po pošti, kot je določeno v tem odstavku.
(b) Takoj po prejemu besedila predlagane spremembe za morske vrste
Sekretariat to besedilo sporoči pogodbenicam. Hkrati se posvetuje z
medvladnimi telesi, pristojnimi za te vrste, zlasti z namenom, da zbere
znanstvene podatke, ki bi jih lahko priskrbela ta telesa, in da zagotovi
usklajenost s katerimi koli ohranitvenimi ukrepi, ki jih ta telesa izvajajo.
Sekretariat pogodbenicam čimprej sporoči stališča teh teles in podatke, ki so jih
priskrbela ta telesa, ter svoje ugotovitve in priporočila.
(c) Za druge vrste, ki niso morske, Sekretariat takoj po prejemu besedila
predlagane spremembe to besedilo sporoči pogodbenicam in čim prej še svoja
priporočila.
(d) Vsaka pogodbenica lahko v 60 dneh po datumu, ko je Sekretariat poslal
svoja priporočila pogodbenicam, tako kot določata pododstavka (b) in (c) tega
odstavka, sporoči Sekretariatu kakršne koli pripombe k predlagani spremembi
hkrati z vsakim pomembnim znanstvenim podatkom in informacijo.
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(e) Prejete odgovore Sekretariat hkrati s svojimi priporočili čimprej sporoči
pogodbenicam.
(f) Če Sekretariat v 30 dneh po datumu, ko je sporočil odgovore in priporočila
po določbah pododstavka (e) tega odstavka, ne prejme nobenega ugovora
zoper predlagano spremembo, začne sprememba veljati po 90 dneh za vse
pogodbenice, razen za tiste, ki izrazijo pridržek v skladu s tretjim odstavkom
tega člena.
(g) Če Sekretariat prejme ugovor katere koli pogodbenice, pogodbenice o
predlagani spremembi glasujejo po pošti v skladu z določbami pododstavkov
(h), (i) in G) tega člena.
(h) Sekretariat pogodbenice uradno obvesti o prejemu ugovora.
(i) Če Sekretariat v 60 dneh po datumu obvestila iz pododstavka (h) tega
odstavka ne prejeme vsaj od polovice pogodbenic glasov za ali proti ali
vzdržanih, se predlagana sprememba predloži naslednjemu zasedanju
konference v nadaljnjo obravnavo.
(j) Če Sekretariat prejme glasove polovice pogodbenic, se sprememba sprejme
z dvotretjinsko večino pogodbenic, ki so glasovale za ali proti.
(k) Sekretariat uradno obvesti vse pogodbenice o izidu glasovanja.
(I) Če je predlagana sprememba sprejeta, začne veljati 90 dni po datumu
uradnega obvestila Sekretariata o njenem sprejetju, za vse pogodbenice, razen
za tiste, ki izrazijo pridržek v skladu s tretjim odstavkom tega člena.
3. V obdobju 90 dni, predvidenem v pododstavku (c) prvega odstavka ali
pododstavku (I) drugega odstavka tega člena, lahko vsaka pogodbenica pisno
obvesti vlado depozitarja o pridržkih v zvezi s spremembo. Dokler teh pridržkov ne
umakne, se pogodbenica glede trgovine z določenimi vrstami obravnava kot država,
ki ni pogodbenica konvencije.
XVI. člen
Dodatek III in njegove spremembe
1. Vsaka pogodbenica lahko kadar koli predloži Sekretariatu seznam vrst, za katere
ugotovi, da se za namene iz tretjega odstavka II. člena zanjo uporabljajo predpisi iz
njene pristojnosti. V Dodatku III so navedeni imena pogodbenic, ki so predlagale
vključitev vrste v ta dodatek, znanstvena imena predlaganih vrst in vsak del živali ali
rastline te vrste ali izdelek iz njih za namene iz pododstavka (b) I. člena.
2. Takoj po prejemu Sekretariat pošlje pogodbenicam vsak seznam, predložen po
določilih prvega odstavka tega člena. Seznam začne veljati kot del Dodatka III 90 dni
po datumu takega sporočila. Vsaka pogodbenica lahko kadar koli po prejemu takega
seznama vladi depozitarju pisno izrazi pridržek v zvezi s katero koli vrsto, delom ali
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izdelkom in dokler tak pridržek ni umaknjen, se pri trgovanju s temi vrstami, deli ali
izdelki ta država obravnava kot država, ki ni pogodbenica te konvencije.
3. Pogodbenica, ki je predlagala vrsto za vključitev v Dodatek III, jo lahko kadar koli
umakne iz dodatka z uradnim obvestilom Sekretariatu, ki o umiku obvesti vse
pogodbenice. Umik začne veljati 30 dni po datumu takega obvestila.
4. Vsaka pogodbenica, ki predloži seznam po določbah prvega odstavka tega člena,
predloži Sekretariatu kopije vseh domačih zakonov in predpisov o varstvu teh vrst,
skupaj s katero koli obrazložitvijo, za katero meni, da je potrebna ali jo lahko zahteva
Sekretariat. Dokler je predlagana vrsta vključena v dodatek, pogodbenica predloži
Sekretariatu vse sprejete spremembe teh zakonov in predpisov ali vse nove
obrazložitve.
XVII. člen
Spremembe konvencije
1. Na pisno zahtevo najmanj tretjine pogodbenic Sekretariat skliče izredno zasedanje
konference pogodbenic za obravnavo in sprejetje sprememb konvencije. Take
spremembe se sprejmejo z dvotretjinsko večino pogodbenic, ki so prisotne in
glasujejo. Za te namene pomeni "pogodbenice, ki so prisotne in glasujejo" vse
pogodbenice, ki so prisotne in glasujejo za ali proti. Pogodbenice, ki se vzdržijo
glasovanja, se ne štejejo v dve tretjini, potrebni za sprejetje spremembe.
2. Sekretariat pošlje besedilo vsake predlagane spremembe vsem pogodbenicam
najmanj 90 dni pred zasedanjem.
3. Sprememba začne veljati za pogodbenice, ki so jo sprejele, 60 dni potem, ko sta
dve tretjini pogodbenic deponirali listino o sprejetju spremembe pri vladi depozitarju.
Po tem začne sprememba veljati za vsako drugo pogodbenico 60 dni po tem, ko ta
pogodbenica deponira svojo listino o sprejetju spremembe.
XVIII. člen
Reševanje sporov
1. Vsak spor, ki bi lahko nastal med dvema ali več pogodbenicami v zvezi z razlago
ali uporabo določb te konvencije, se rešuje s pogajanji med pogodbenicami v sporu.
2. Če se spor ne da rešiti v skladu s prvim odstavkom tega člena, lahko pogodbenice
z medsebojnim soglasjem predložijo spor arbitraži, zlasti Stalnemu arbitražnemu
sodišču v Haagu, in arbitražna odločitev zavezuje pogodbenice, ki so spor
predložile.

XIX. člen
Podpis
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Ta konvencija je na voljo za podpis do 30. aprila 1973 v VVashingtonu in nato v
Bernu do 31. decembra 1974.
XX. člen
Ratifikacija, sprejetje, odobritev
To konvencijo je treba ratificirati, sprejeti ali odobriti. Listine o ratifikaciji, sprejetju ali
odobritvi se deponirajo pri vladi Švicarske konfederacije, ki je vlada depozitar.
XXI. člen
Pristop
Ta konvencija je na voljo za pristop nedoločen čas. Listine o pristopu se deponirajo
pri vladi depozitarju.
XXII. člen
Začetek veljavnosti
1. Ta konvencija začne veljati 90 dni po dnevu deponiranja desete listine o ratifikaciji,
sprejetju, odobritvi ali pristopu pri vladi depozitarju.
2. Za vsako državo, ki ratificira, sprejme, ali odobri to konvencijo ali k njej pristopi po
deponiranju desete listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu, začne
konvencija veljati 90 dni potem, ko ta država deponira svojo listino o ratifikaciji,
sprejetju, odobritvi ali pristopu.

XXIII. člen
Pridržki
1. Glede določb te konvencije ni mogoče izražati splošnih pridržkov. Poseben
pridržek se lahko da v skladu z določbami tega, XV. in XVI. člena.
2. Vsaka država lahko ob deponiranju svoje listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali
pristopu izrazi posebni pridržek glede:
(a) katere koli vrste iz Dodatka I, II ali III ali
(b) katerega koli dela ali izdelka določenega v zvezi z vrsto iz Dodatka III.
3. Dokler pogodbenica ne umakne pridržka, ki ga je dala v skladu z določbami tega
člena, se pri trgovanju z vrsto, delom ali izdelkom določenim v pridržku, obravnava
kot država, ki ni pogodbenica te konvencije.
XXIV. člen
Odpoved
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Vsaka pogodbenica lahko kadar koli odpove to konvencijo s pisnim obvestilom vladi
depozitarju. Odpoved začne veljati 12 mesecev po tem, ko vlada depozitar prejme
obvestilo.
XXV. člen
Depozitar
1. Izvirnik te konvencije v angleškem, francoskem, kitajskem, ruskem in španskem
jeziku, pri čemer je vsako besedilo enako verodostojno, se deponirajo pri vladi
depozitarju, ki overjene kopije izvirnika pošlje vsem državam, ki so jo podpisale ali
deponirale listine o pristopu k njej.
2. Vlada depozitar obvešča vse podpisnice in države, ki so k njej pristopile, ter
Sekretariat o podpisih, deponiranju listin o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu,
začetku veljavnosti te konvencije, njenih spremembah, izražanju in umiku pridržkov
ter obvestilih o odpovedi.
3. Takoj ko začne ta konvencija veljati, vlada depozitar pošlje overjen izvod
konvencije Sekretariatu Združenih narodov zaradi registracije in objave v skladu s
102. členom Ustanovne listine Združenih narodov.

Da bi to potrdili, so podpisani pooblaščenci, ki so bili za to pravilno pooblaščeni,
podpisali to konvencijo.
Sestavljeno v VVashingtonu tretjega marca leta tisoč devetsto triinsedemdeset.
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Sprememba Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in
rastlinskimi vrstami

V skladu s XVII. členom Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto
živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, podpisane 3. marca 1973 v VVashingtonu,
D.C., je bilo 30. aprila 1983 sklicano izredno zasedanje Konference pogodbenic v
Gaboronu (Bocvana).
Zastopane so bile naslednje pogodbenice: Argentina, Avstralija, Avstrija, Bocvana,
Bolivija, Brazilija, Čile, Danska, Finska, Francija, Gambija, Gvajana, Indija,
Indonezija, Italija, Izrael, Japonska, Južna Afrika, Kanada, Kenija, Kitajska, Liberija,
Madagaskar, Malavi, Malezija, Mozambik, Nepal, Norveška, Pakistan, Papua Nova
Gvineja, Peru, Portugalska, Ruanda, Saint Lucia, Senegal, Sejšeli, Šrilanka,
Švedska, Švica, Tajska, Togo, Urugvaj, Zambija, Združeno kraljestvo Velike Britanije
in Severne Irske, Združene države Amerike, Združena republika Kamerun, Zveza
sovjetskih socialističnih republik in Zvezna republika Nemčija.
i '
■ •'
.
Na zasedanju so s potrebno dvotretjinsko večino pogodbenic, ki so bile prisotne in so
glasovale, sprejeli spremembo XXI. člena konvencije, ki za besedama »vladi
depozitarja« dodaja naslednjih pet odstavkov:
»1. K tej konvenciji lahko pristopijo regionalne organizacije za gospodarsko
povezovanje, ki so jih ustanovile suverene države in ki se lahko pogajajo, sklepajo
in izvajajo mednarodne sporazume o zadevah, ki so jih nanje prenesle njihove
države članice in so vključene v to konvencijo.
2. V svojih listinah o pristopu take organizacije navedejo obseg svojih pristojnosti v
zadevah, ki jih ureja konvencija. Te organizacije obvestijo vlado depozitarja tudi o
vsaki bistveni spremembi o obsegu svojih pristojnosti. Obvestila regionalnih
organizacij za gospodarsko povezovanje o njihovih prostojnostih v zadevah, ki jih
ureja ta konvencija in njene spremembe vlada depozitar razpošlje pogodbenicam.
3. Take regionalne organizacije za gospodarsko povezovanje v okviru svojih
pristojnosti uresničujejo pravice in izpolnjujejo obveznosti, ki jih predvideva ta
konvencija za njihove države članice, ki so pogodbenice konvencije. V takih
primerih države članice organizacije ne morejo uveljavljati teh pravic posamezno.
4. V obsegu svojih pooblastil lahko regionalne organizacije za gospodarsko
povezovanje glasujejo s številom glasov, enakim številu njihovih držav članic, ki so
pogodbenice konvencije. Take organizacije ne glasujejo, če glasujejo njene
članice, in obratno.
5. Vsako sklicevanje na "pogodbenico" v smislu pododstavka (h) I. člena te
konvencije, "državo/države" ali "državo pogodbenico/države pogodbenice" te
konvencije pomeni tudi vsako regionalno organizacijo za gospodarsko
povezovanje, ki je pooblaščena za pogajanja, sklepanje in uporabo mednarodnih
sporazumov v zadevah vključenih v to konvencijo.«
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DODATKA I IN II
kot ju je sprejela Konferenca pogodbenic, veljavna od 18. septembra 1997
(ponatisnjeno s popravki, 30. junija 1998)

RAZLAGA
1. Vrste, vključene v ta dodatka, se navajajo:
a) z imenom vrste, ali
b) kot vse vrste sključene v višjo sistematsko enoto ali določen del vrst take
enote.
2. Okrajšava "spp." se uporablja za označevanje vseh vrst višje sistematske enote.
3. Druga navajanja sistematskih enot višjih od vrste so le informativna ali za namene
klasifikacije.
4. Za rastlinske sistematske enote nižje od vrste se uporabljajo naslednje okrajšave:
a) "ssp." se uporablja za označevanje podvrst;
b) "var(s)." se uporablja za označevanje varietete, in
c) "fa." se uporablja za označevanje oblik.
5. Okrajšava "p.e." se uporablja za označevanje vrst, ki so morda že izumrle.
6. Zvezdica (*) ob imenu vrste ali višje sistematske enote pomeni, da je ena ali več
zemljepisno ločenih populacij, podvrst ali vrst te vrste ali višje sistematske enote
vključenih v Dodatek I in izvzetih iz Dodatka II.
7. Dve zvezdici (**) ob imenu vrste ali višje sistematske enote pomenita, da je ena ali
več zemljepisno ločenih populacij, podvrst ali vrst te vrste ali višje sistematske enote
vključenih v Dodatek II in izvzetih iz Dodatka I.
8. Znak (-), ki mu sledi številka, ob imenu vrste ali višje sistematske enote pomeni,
da so določene zemljepisno ločene populacije, vrste, skupine vrst ali družine te vrste
ali sistematske enote izvzete iz tistega dodatka, kot sledi:
-101

populacija zahodne Grenlandije

-102

populacije Butana, Indije, Nepala in Pakistana

-103

populacije Bocvane, Namibije in Zimbabveja

-104

populacija Avstralije

-105

populacije Pecari tajacu Mehike in Združenih držav Amerike

-106

- Argentina: populacija province Jujuy in polprosto živeče populacije
provinc Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja in San Juan
- Bolivija: populacije ohranitvenih enot v Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla in
Lipez-Chichas, z letno kvoto izvoza nič
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- Čile; del populacije province Parinacota, 1a. regije Tarapaca
- Peru: cela populacija
-107

populacije Afganistana, Butana, Indije, Mjanmara, Nepala in Pakistana

-108

Cathartidae

-109

Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus in Psittacula krameri

-110

populacija Argenitine

-111

populacija Ekvadorja, z letno kvoto izvoza nič dokler letne kvote izvoza
ne odobrita Sekretariat konvencije in Strokovna skupina za krokodile
Komisije za ohranitev vrst pri Svetovni zvezi za ohranitev narave
(IUCN/SSC)

-112

populacije Bocvane, Etiopije, Kenije, Madagaskarja, Malavija,
Mozambika, Južne Afrike, Ugande, Tanzanije, Zambije in Zimbabveja
Poleg osebkov z rančev bo Tanzanija dovolila izvoz ne več kot 1100
prosto živečih osebkov (vključno s 100 lovskimi trofejami) v letih 1998,
1999 in 2000

-113

populacije Avstralije, Indonezije in Papue Nove Gvineje

-114

populacija Čila

-115

vse vrste, ki niso sukulenti

-116

Aloe vera; se navaja tudi kot Aloe barbadensis

9. Znak (+), ki mu sledi številka, ob imenu vrste, podvrste ali višje sistematske enote
pomeni, da so le določene zemljepisno ločene populacije te vrste, podvrste ali
sistematske enote vključene v tisti dodatek, kot sledi:
+201

populacije Butana, Indije, Nepala in Pakistana

+202

populacije Butana, Kitajske, Mehike in Mongolije

+203

populacije Kameruna in Nigerije

+204

populacija Azije

+205

populacije srednje in severne Amerike

+206

populacije Bangladeša, Indije in Tajske

+207

populacija Indije

+208

populacije Bocvane, Namibije in Zimbabveja

+209

populacija Avstralije

+210

populacija Južne Afrike

+211

- Argentina: populacija province Jujuy in polprosto živeče populacije
provinc Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja in San Juan
- Bolivija: populacije ohranitvenih enot v Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla
in Lipez-Chichas, z letno kvoto izvoza nič
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- Čile: del populacije province Parinacota, 1a. regije Tarapaca
- Peru: cela populacija
+212

populacije Afganistana, Butana, Indije, Mjanmara, Nepala in Pakistana

+213

populacija Mehike

+214

populacije Alžirije, Burkine Faso, Kameruna, Centralnoafriške republike,
Čada, Malija, Mavretanije, Maroka, Nigra, Nigerije, Senegala in Sudana

+215

populacija Sejšelov

+216

poluacija Evrope, razen območja nekdanjih republik Sovjetske zveze

+217

populacija Čila

10. Znak (=), ki mu sledi številka, poleg imena vrste, podvrste ali višje sistematske
enote pomeni, da se ime te vrste, podvrste ali sistematske enote razume kot sledi:
=301

se navaja tudi kot Phalanger maculatus

=302

vključuje družino Tupaiidae

=303

prej vključena v družino Lemuridae

=304

prej vključena kod podvrsta vrste Callithrix jacchus

=305

vključuje rodovni sinonim Leontideus

=306

prej vključena v vrsto Saguinus oedipus

=307

prej vključena v Alouatta palliata

=308

prej vključena kot Alouatta palliata (villosa)

=309

vključuje sinonim Cercopithecus roloway

=310

prej vključena v rod Papio

=311

vključuje rodovni sinonim Simias

=312

vključuje sinonim Colobus badius kirkii~

=313

vključuje sinonim Colobus badius rufomitratus

=314

vključuje rodovni sinonim Rhinopithecus

=315

se navaja tudi kot Presbytis entellus

=316

se navaja tudi kot Presbytis geei in Semnopithecus geei

=317

se navaja tudi kot Presbytis pileata in Semnopithecus pileatus

=318

vključuje sinonima Bradypus boliviensis in Bradypus griseus

=319

vključuje sinonim Priodontes giganteus

=320

vključuje sinonim Physeter macrocephalus

=321

vključuje sinonim Eschrichtius glaucus

=322

prej vključena v rod Balaena

=323

prej vključena v rod Dusicyon
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=324

vključuje sinonim Dusicyon fulvipes

=325

vključuje rodovni sinonim Fennecus

=326

se navaja tudi kot Selenarctos thibetanus

=327

se navaja tudi kot Aonyx microdon ali Paraonyx microdon

=328

prej vključena v rod Lutra

=329

prej vključena v rod Lutra\ vključuje sinonime Lutra arinectens, Lutra
enudris, Lutra incarum in Lutra platensis

=330

vključuje sinonim Eupleres major

=331

se navaja tudi kot Hyaena brunnea

=332

se navaja tudi kot Felis caracal in Lynx caracal

=333

prej vključena v rod Felis

=334

se navaja tudi kot Felis pardina ali Felis lynx pardina

=335

prej vključena v rod Panthera

=336

se navaja tudi kot Equus asinus

=337

prej vključena v vrsto Equus hemionus

=338

se navaja tudi kot Equus caballus przewalskii

=339

se navaja tudi kot Choeropsis liberiensis

=340

se navaja tudi kot Cervus porcinus calamianensis

=341

se navaja tudi kot Cervus porcinus kuhlii

=342

se navaja tudi kot Cervus porcinus annamiticus

=343

se navaja tudi kot Cervus dama mesopotamicus

=344

vključuje sinonim Bos frontalis

=345

vključuje sinonim Bos grunniens

=346

vključuje rodovni sinonim Novibos

=347

vključuje rodovni sinonim Anoa

=348

se navaja tudi kot Damaliscus dorcas dorcas ali Damaliscus pygargus
dorcas

=349

prej vključena v vrsto Naemorhedus goraI

=350

se navaja tudi kot Capricornis sumatraensis

=351

vključuje sinonim Oryx tao

=352

vključuje sinonim Ovis aries ophion

=353

prej vključena kot Ovis vignei (glej tudi Sklepe Konference pogodbenic
o vključitvi Ovis vignei vignei v Dodatek I, naslovljene na pogodbenice)

=354

se navaja tudi kot Rupicapra rupicapra ornata

=355

se navaja tudi kot Pterocnemia pennata
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=356

se navaja tudi kot Sula abbotti

=357

se navaja tudi kot Ciconia ciconia boyciana

=358

vključuje sinonima Anas chlorotis in Anas nesiotis

=359

se navaja tudi kot Anas platyrhynchos laysanensis

=360

verjetno križanec med Anas platyrhynchos in Anas superciliosa

=361

se navaja tudi kot Aquila heliaca adalberti

=362

se navaja tudi kot Chondrohierax vvilsonii

=363

se navaja tudi kot Falco peregrinus babylonicus in Falco peregrinus
pelegrinoides

=364

se navaja tudi kot Crax mitu mitu

=365a
=365b

prej vključena v rod Aburria
«
prej vključena v rod Aburria\ se navaja tudi kot Pipile pipile pipile

=366

prej vključena v vrsto Crossoptilon crossoptilon

=367

prej vključena v vrsto Polyplectron malacense

=368

vključuje sinonim Rheinardia nigrescens

=369

se navaja tudi kot Tricholimnas sylvestris

=370

se navaja tudi kot Choriotis nigriceps

=371

se navaja tudi kot Houbaropsis bengalensis

=372

se navaja tudi kot Amazona dufresniana rhodocorytha

=373

z vrsto se velikokrat trguje pod napačnim imenom Ara caninde

=374

se navaja tudi kot Cyanoramphus novaezelandiae cookii

=375

se navaja tudi kot Opopsitta diophthalma coxeni

=376

se navaja tudi kot Pezoporus occidentalis

=377

prej vključena v vrsto Psephotus chrysopterygius

=378

se navaja tudi kot Psittacula krameri echo

=379

prej vključena v rod Ga///rex; se navaja tudi kot Tauraco
porphyreolophus

=380

se navaja tudi kot Otus gurneyi

=381

se navaja tudi kot Ninox novaeseelandiae royana

=382

prej vključena v rod Glaucis

=383

vključuje rodovni sinonim Ptilolaemus

=384

prej vključena v rod Rhinoplax

=385

se navaja tudi kot Pitta brachyura nympha

=386

se navaja tudi kot Muscicapa ruecki ali Niltava ruecki
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=387

se navaja tudi kot Dasyornis brachypterus longirostris

=388

se navaja tudi kot Meliphaga cassidix

=389

vključuje rodovni sinonim Xanthopsar

=390

prej vključena v rod Spinus

=391

se navaja tudi v rodu Damonia

=392

prej vključena kot Kachuga tecta tecta

=393

vključuje rodovna sinonima Nicoria in Geoemyda (del)

=394

se navaja tudi kot Geochelone elephantopus] se navaja tudi v rodu
Testudo

=395

se navaja tudi v rodu Testudo

=396

se navaja tudi v rodu Aspideretes

=397

prej vključena v Podocnemis spp.

=398

vključuje Alligatoridae, Crocodylidae in Gavialidae

=399

se navaja tudi kot Crocodylus mindorensis

=400

se navaja tudi v rodu Nactus

=401

vključuje rodovni sinonim Rhoptropella

=402

prej vključena v Chamaeleo spp.

=403

vključuje rodovna sinonima Calumma in Furcifer

=404

vključuje družini Bolyeriidae in Tropidophiidae kot poddružini

=405

se navaja tudi kot Constrictor constrictor occidentalis

=406

vključuje sinonim Python molurus pimbura

=407

vključuje sinonim Sanzinia manditra

=408

vključuje sinonim Pseudoboa cloelia

=409

se navaja tudi kot Hydrodynastes gigas

=410

vključuje sinonime Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja
philippinensis, Naja samarensis, Naja sputatrix in Naja sumatrana

=411

vključuje rodovni sinonim Megalobatrachus

=412

prej vključena v Nectophrynoides spp.

=413

prej vključena v Dendrobates spp.

=414

se navaja tudi v rodu Rana

=415

sensu D'Abrera

=416

vključuje sinonima Pandinus africanus in Heterometrus roeseli

=417

vključuje Aphonopelma albiceps, Aphonopelma pallidum in
Brachypelmides klaasi

=418

se navaja tudi kot Conchodromus dromas
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=419

se navaja tudi v rodovih Dysnomia in Plagiola

=420

vključuje rodovni sinonim Proptera

=421

se navaja tudi v rodu Carunculina

=422

se navaja tudi kot Megalonaias nickliniana

=423

se navaja tudi kot Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis in Lampsilis
tampicoensis tecomatensis

=424

vključuje rodovni sinonim Micromya

=425

vključuje rodovni sinonim Papuina

=426

vključuje le družino Helioporidae z eno vrsto Heliopora coerulea

=427

se navaja tudi kot Podophyllum emodi in Sinopodophyllum hexandrum

=428

vključuje rodovna sinonima Neogomesia in Roseocactus

=429

se navaja tudi v rodu Echinocactus

=430

se navaja tudi v rodu Mammillaria\ vključuje sinonim Coryphantha
densispina

=431

se navaja tudi kot Lobeira macdougallii in Nopalxochia macdougallii

=432

se navaja tudi kot Echinocereus lindsayi

=433

se navaja tudi v rodovih Cereus in Wilcoxia

=434

se navaja tudi v rodu Coryphantha\ vključuje sinonim Escobaria
nellieae

=435

se navaja tudi v rodu Coryphantha\ vključuje Escobaria leei kot
podvrsto

=436

vključuje sinonim Solisia pectinata

=437

se navaja tudi kot Backebergia militaris, Cephalocereus militaris in
Mitrocereus militaris; vključuje sinonim Pachycereus chrysomallus

=438

vključuje Pediocactus bradyi ssp. despainii in Pediocactus bradyi ssp.
winkleri in sinonima Pediocactus despainii in Pediocactus winkleri

=439

se navaja tudi v rodu Toumeya

=440

se navaja tudi v rodovih Navajoa, Toumeya in Utahia;
vključuje Pediocactus peeblesianus var. fickeisenii

=441

se navaja tudi v rodovih Echinocactus in Utahia

=442

vključuje rodovni sinonim Encephalocarpus

=443

vključuje sinonima Ancistrocactus tobuschii in Ferocactus tobuschii

=444

se navaja tudi v rodovih Echinomastus in Neolloydia\
vključuje sinonima Echinomastus acunensis in Echinomastus krausei

=445
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=446

se navaja tudi v rodovih Echinocactus, Echinomastus in Neolloydia

=447

se navaja tudi v rodovih Coloradoa, Echinocactus, Ferocactus in
Pediocactus

=448

se navaja tudi v rodovih Echinocactus, Mammillaria, Pediocactus in
Toumeya

=449

se navaja tudi v rodovih Echinocactus in Ferocactus

=450

se navaja tudi v rodu Pediocactus

=451

vključuje rodovne sinonime Gymnocactus, Normanbokea in Rapicactus

=452

se navaja tudi kot Saussurea lappa

=453

se navaja tudi kot Euphorbia decaryi v ar. capsaintemariensis

=454

vključuje Euphorbia cremersii fa. viridifolia in Euphorbia cremersii var.
rakotozafyi

=455

vključuje Euphorbia cylindrifolia ssp. tuberifera

=456

vključuje Euphorbia decaryi vars. ampanihyensis, robinsonii in
spirosticha

=457

vključuje Euphorbia moratii vars. antsingiensis, bemarahensis in
mult/fiora

=458

se navaja tudi kot Euphorbia capsaintemariensis var. tulearensis

=459

se navaja tudi kot Engelhardia pterocarpa

=460

vključuje Aloe compressa var. rugosquamosa in Aloe compressa var.
schistophila

=461

vključuje Aloe havvorthioides var. aurantiaca

=462

vključuje Aloe laeta var. maniaensis

=463

vključuje družini Apostasiaceae in Cypripediaceae kot poddružini
Apostasioideae in Cypripedioideae

=464

Anacampseros australiana in A. kurtzii se navajata tudi v rodu
Grahamia

=465

prej vključena v Anacampseros spp.

=466

se navaja tudi kot Sarracenia rubra ssp. alabamensis

=467

se navaja tudi kot Sarracenia rubra ssp. jonesii

=468

prej vključena v ZAMIACEAE spp.

=469

vključuje sinonim Stangeria paradoxa

=470

se navaja tudi kot Taxus baccata ssp. vvallichiana

=471

vključuje sinonim Welwitschia bainesii

11. Znak (°), ki mu sledi številka, ob imenu vrste ali višje sistematske enote se
razume kot sledi:
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0

601

Določena je bila letna kvota izvoza nič. Vsi osebki se štejejo za osebke
vrste vključene v Dodatek I in trgovanje z njimi se ureja temu primerno.

0

602

Osebki udomačene oblike niso predmet določb konvencije.

0

603

Letne kvote izvoza za žive osebke in lovske trofeje se odobrijo kot sledi:
Bocvana:

5

Namibija:

150

Zimbabve:

50

Trgovina s takimi osebki je predmet določb III. člena konvencije.

0

604

Izključno za dovolitev: 1) izvoza lovskih trofej v nekomercialne namene;
2) izvoza živih živali v primerne in sprejemljive namembne kraje
(Namibija: !e v nekomercialne namene); 3) izvoza kož (le Zimbabve); 4)
izvoza usnjenih predmetov in rezbarskih izdelkov iz slonovine v
nekomercialne namene (le Zimbabve). Dokler ne mine 18 mesecev od
začetka veljavnosti prenosa v Dodatek II (to je 18. marca 1999), ni
dovoljeno nikakšno mednarodno trgovanje s slonovino. Po tem se lahko,
ob poizkusnih kvotah za surovo slonovino, ki ne presegajo 25,3 ton
(Bocvana), 13,8 ton (Namibija) in 20 ton (Zimbabve), surova slonovina
izvaža na Japonsko pod pogoji, določenimi v Sklepu Konference
pogodbenic št 10.1 o slonovini. Vsi drugi osebki se štejejo za osebke
vrste vključene v Dodatek I in trgovanje z njimi se ureja temu primerno.

0

605

Izključno za dovolitev mednarodnega trgovanja z živimi živalmi v
primerne in sprejemljive namembne kraje in z lovskimi trofejami. Vsi
drugi osebki se štejejo za osebke vrste vključene v Dodatek I in trgovanje
z njimi se ureja temu primerno.

° 606

Izključno za dovolitev mednarodnega trgovanja z volno, ostriženo z živih
vikunj iz populacij vključenih v Dodatek II (glej +211) in iz zalog 3249 kg
volne v Peruju na dan devetega zasedanja Konference pogodbenic
(november 1994), ter z blagom in predmeti iz te volne, vključno z
luksuznimi ročnimi izdelki in pleteninami. Na spodnji strani blaga mora
biti logotip, ki so ga sprejele države razširjenosti vrste, podpisnice
Convenio para la Conservacion y Manejo de la Vicuna, in izvezene
besede "VICUNA-DRŽAVA POREKLA", odvisno od države porekla. Vsi
drugi osebki se štejejo za osebke vrste vključene v Dodatek I in trgovanje
z njimi se ureja temu primerno.

° 607

Fosili niso predmet določb konvencije.

0

Umetno razmnoženi osebki naslednjih križancev in/ali kultivarjev niso
predmet določb konvencije:

608

Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
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Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (kultivarji)
Gymnocalycium mihanovichii (kultivarji) oblike brez klorofila, cepljene na
podlage: Harrisia 'Jusbertii', Hylocereus trigonus ali Hylocereus undatus
Opuntia microdasys (kultivarji)
° 609

Umetno razmnoženi osebki kultivarjev vrste Euphorbia trigona niso
predmet določbe konvencije.

° 610

Kulture sejancev ali tkivne kulture pridobljene in vitro, v trdnem ali
tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah, niso predmet določb
konvencije.

° 611

Umetno razmnoženi osebki kultivarjev vrste Cyclamen persicum niso
predmet določb konvencije. Vendar pa to ne velja za osebke s katerimi
se trguje kot z dormantnimi gomolji.

12. V skladu s pododstavkom (iii) odstavka b I. člena konvencije, znak (#), ki mu
sledi številka, ob imenu vrste ali višje sistematske enote vključene v Dodatek II
določa dele ali izdelke, ki so za namene konvencije navedeni v zvezi s to
sistematsko enoto kot sledi:
#1
Določa vse dele in izdelke razen:
a) semen, spor ali peloda (vključno s poliniji);
b) kultur sejancev ali tkivnih kultur pridobljenih in vitro, v trdnem ali tekočem
mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah, in
c) rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin.
#2 Določa vse dele ali izdelke razen:
a) semen ali peloda; '
b) kultur sejancev ali tkivnih kultur pridobljenih in vitro, v trdnem ali tekočem
mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah;
c) rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin, in
d) kemičnih derivatov.
#3 Določa cele ali narezane korenine in dele korenin, razen izdelkov ali
derivatov kot so prah, tablete, ekstrakti, toniki, čaji in slaščice.
#4 Določa vse dele ali izdelke razen:
a) semen, razen semen mehiških kaktusov z mehiškim poreklom, in peloda;
b) kultur sejancev ali tkivnih kultur pridobljenih in vitro, v trdnem ali tekočem
mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah;
c) rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin;
d) sadežev ter delov in izdelkov iz sadežev naturaliziranih ali umetno
razmnoženih rastlin, in
e) ločenih filokladijev ter delov in izdelkov iz ločenih filokladijev
naturaliziranih ali umetno razmnoženih rastlin rodu Opuntia podrodu
Opuntia.
#5 Določa hlode, žagan les ali furnir.
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#6
#7

#8

Določa hlode, iverje in nepredelane odpadne kose.
Določa vse dele ali izdelke razen:
a) semen in peloda (vključno s poliniji);
b) kultur sejancev ali tkivnih kultur pridobljenih in vitro, v trdnem ali tekočem
mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah;
c) rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin, in
d) sadežev ter delov in izdelkov iz sadežev umetno razmnoženih rastlin
rodu Vanilla.
Določa vse dele ali izdelke razen:
a) semen ali peloda;
b) kultur sejancev ali tkivnih kultur pridobljenih in vitro, v trdnem ali tekočem
mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah;
c) rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin, in končnih famacevtskih
izdelkov.

13. Ker pri nobeni vrsti ali višji sistematski enoti RASTLIN iz Dodatka l ni oznake, ki bi
pomenila, da bi bilo treba z njenimi križanci ravnati v skladu z določbami III. člena
konvencije, to pomeni, da se z umetno razmnoženimi križanci, pridobljenimi iz ene
ali več takih vrst ali sistematskih enot, lahko trguje s potrdilom o umetni
razmnožitvi, in da semena in pelod (vključno s poliniji), rezano cvetje, kulture
sejancev ali tkivne kulture pridobljene in vitro, v trdnem ali tekočem mediju, ki se
prevažajo v sterilnih posodah, teh križancev niso predmet določb konvencije.

Konvencija o mednarodni trgovini
z ogroženimi prosto živečimi
živalskimi in rastlinskimi vrstami
DODATKA

II
FAUNA
CHORDATA
MAMMALIA
MONOTREMATA
Tachyglossidae
DASYUROMORPHIA
Dasyuridae
Thylacinidae
PERAMELEMORPHIA
Peramelidae
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Zaglossus spp.
Sminthopsis longicaudata
Sminthopsis psammophila
Thylacinus cynocephalus p.e.
Chaeropus ecaudatus p.e.
Macrotis lagotis
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Macrotis leucura
Perameles bougainville
DIPR0T0D0NT1A
Phalangeridae

Vombatidae
Macropodidae

Potoroidae

Phalanger
orientalis
Spilocuscus
maculatus
=301
Lasiorhinus krefftii
Dendrolagus
inustus
Dendrolagus
ursinus
Lagorchestes hirsutus
Lagostrophus fasciatus
Onychogalea fraenata
Onychogalea lunata
Bettongia spp.
Caloprymnus campestris p.e.

CHIROPTERA
Pteropodidae

Acerodon spp.
Acerodon jubatus
Acerodon lucifer p.e.
Pteropus spp.
Pteropus insularis
Pteropus mariannus
Pteropus molossinus
Pteropus phaeocephalus
Pteropus pilosus
Pteropus samoensis
Pteropus tonganus
PRIMATES
spp. * =302

PRIMATES
Lemuridae
Megaladapidae
Cheirogaleidae
Indridae
Daubentoniidae
Callithricidae
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Lemuridae spp.
Megaladapidae spp. =303
Cheirogaleidae spp.
Indridae spp.
Daubentonia madagascariensis
Callimico goeldii
Callithrix aurita =304
Callithrix flaviceps =304
Leontopithecus spp. =305
Saguinus bicolor
Saguinus geoffroyi =306
Saguinus leucopus
Saguinus oedipus
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Cebidae

Cercopithecidae

Hylobatidae
Hominidae

Alouatta coibensis =307
Alouatta palliata
Alouatta pigra =308
A teles geoffroyi frontatus
A teles geoffroyi panamensis
Brachyteles arachnoides
Cacajao spp.
Chiropotes albinasus
Lagothrix flavicauda
Saimiri oerstedii
Cercocebus galeritus galeritus
Cercopithecus diana =309
Macaca silenus
Mandrillus leucophaeus =310
Mandrillus sphinx =310
Nasalis concolor= 311
Nasalis larvatus
Presbytis potenziani
Procolobus pennantii kirkii =312
Procolobus ru fomi trat us =313
Pygathrix spp. =314
Semnopithecus entellus =315
Trachypithecus geei =316
Trachypithecus pileatus =317
Hylobatidae spp.
Gorilla gorilla
Pan spp.
Pongo pygmaeus

XENARTHRA
Myrmecophagidae

Myrmecophag
a tridactyla
Bradypus
variegatus
=318
Chaetophractu
s nationi ° 601

Bradypodidae

Dasypodidae
Priodontes maximus =319
PHOLIDOTA
Manidae
LAGOMORPHA
Leporidae
RODENTIA
Sciuridae

Man is spp.
Caprolagus hispidus
Romerolagus diazi
Cynomys mexicanus
Ratufa spp.

Muridae
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Leporillus conditor
Pseudomys praeconis
Xeromys myoides
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Chinchillidae
CETACEA
Platanistidae
Ziphiidae
Physeteridae
Delphinidae
Phocoenidae
Eschrichtiidae
Balaenopteridae

Balaenidae
Neobalaenidae
CARNIVORA
Canidae

Zyzomys pedunculatus
Chinchilla spp.0 602
CETACEA
spp. *
Lipotes vexillifer
Platani sta spp.
Berardius spp.
Hyperoodon spp.
Physeter catodon =320
Sotalia spp.
Sousa spp.
Neophocaena phocaenoides
Phocoena sinus
Eschrichtius robustus =321
Balaenoptera acutorostrata **
101
Balaenoptera borealis
Balaenoptera edeni
Balaenoptera musculus
Balaenoptera physalus
Megaptera novaeangliae
Balaena mysticetus
Eubalaena spp. =322
Caperea marginata
Canis lupus ** +201

Canis lupus * 102
Cerdocyon
thous =323
Chrysocyon
brachyurus
C u on alpinus
Pseudalopex
culpaeus =323
Pseudalopex
griseus =324
Pseudalopex
gymnocercus
=323

Speothos venaticus
Vulpes cana
Vulpes zerda
=325
Ursidae spp. *

Ursidae
Ailuropoda melanoleuca
Ailurus fulgens
Helarctos malayanus
Melursus ursinus

poročevalec, št. 86

56

15. december 1999

Tremarctos omatus
Ursus arctos ** +202
Ursus arctos isabellinus
Ursus thibetanus =326
Mustelidae
Lutrinae

Lutrinae spp.
Aonyx congicus " +203 =327
Enhydra lutris nereis
Lontra felina =328
Lontra longicaudis =329
Lontra provocax =328
Lutra lutra
Pteronura brasiliensis
Conepatus
humboldtii

Mephitinae
Mustelinae
Viverridae

Mustela nigripes
Cryptoprocta
ferox
Cynogale
bennettii
Eupleres
goudotii =330
Fossa fossana
Hemigalus
derbyanus
Prionodon
linsang
Prionodon pardicolor
Parahyaena
brunnea =331
Felidae spp. *
° 602

Hyaenidae
Felidae

Felidae (cont.)

15. december 1999

Acinonyx jubatus ° 603
Caracal caracal ** +204 =332
Catopuma temminckii =333
Felis nigripes
Herpailurus yaguarondi ** +205
=333
Leopardus pardalis =333
Leopardus tigrinus =333
Leopardus vviedii =333
Lynx pardinus =334
Neofelis nebulosa
Oncifelis geoffroyi =333
Oreailurus jacobita =333
Panthera leo persica
Panthera onca
Panthera pardus
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Panthera tigris
Pardofelis marmorata =333
Prionailurus bengalensis
bengalensis **
+206 =333
Prionailurus planiceps =333
Prionailurus rubiginosus ** +207
=333
Puma concolor coryi =333
Puma concolor costahcensis
=333
Puma concolor couguar =333
Unci a unci a =335
Otariidae

Arctocephalus
spp. *
Arctocephalus townsendi

Phocidae

Mirounga
leonina
Monachus spp.

PROBOSCIDEA
Elephantidae

SIRENIA
Dugongidae
Trichechidae

Elephas maximus
Loxodonta africana ** -103

Dugong dugon ** -104

Loxodonta
africana *
+208 ° 604
Dugong dugon
*+209

Trichechus inunguis
Trichechus manatus
Trichechus
senegalensis

PERISSODACTYLA
Equidae

Equus africanus =336
Equus grevyi
Equus
hemionus *
Equus hemionus hemionus
Equus kiang
=337
Equus onager
* =337
Equus onager khur =337
Equus przewalskii =338
Equus zebra
hartmannae

Tapiridae

Equus zebra zebra
Tapiridae spp. **
Tapirus
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terrestris
Rhinocerotidae

Rhinocerotidae spp.
Ceratotherium
simum simum
*+210 0 605

ARTIODACTYLA
Suidae

Babyrousa babyrussa
Sus salvanius

Tayassuidae

Tayassuidae
spp. * -105
Catagonus wagneri

Hippopotamidae

Camelidae
Vicugna vicugna ** -106

Moschidae

Moschus spp. ** +212

Cervidae

Axis calamianensis =341
Axis kuhlii =342
Axis porcinus annamiticus =340
Blastocerus dichotomus
Cervus duvaucelii

Hexaprotodon
liberiensis =
339
Hippopotamus
amphibius
Lama
guanicoe
Vicugna
vicugna * +211
° 606
Moschus spp.
*-107

Cervus
elaphus
bactrianus
Cervus elaphus hanglu
Cervus eldii
Dama mesopotamica =343
Hippocamelus spp.
Megamuntiacus vuquanghensis
Muntiacus crinifrons
Ozotoceros bezoarticus
Pudu
mephistophiles
Antilocapridae
Bovidae

Pudu puda
Antilocapra americana +213
Addax nasomaculatus
Ammotragus
lervia
Bison bison
athabascae
Bos ga u rus =344
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Bos mutus =345 ° 602
Bos sauveli =346
Bubalus depressicomis =347
Bubalus mindorensis =347
Bubalus quarlesi =347
Budorcas
taxicolor
Capra falconeri
Cephalophus
dorsalis
Cephalophus jentinki
Cephalophus
monticola
Cephalophus
ogilbyi
Cephalophus
silvicultor
Cephalophus
zebra
Damaliscus
pygargus
pygargus =348

Bovidae (cont.)

Gazella dama
Hippotragus niger variani
Kobus leche
Naemorhedus
Naemorhedus
Naemorhedus
Naemorhedus
Oryx dammah
Oryx leucoryx

baileyi =349
caudatus =349
goraI
sumatraensis =350
=351
Ovis ammon

Ovis ammon hodgsonii
Ovis ammon nigrimontana
Ovis
canadensis
+213
Ovis orientalis ophion =352
Ovis vignei vignei =353'
Pantholops hodgsonii
Pseudoryx nghetinhensis
Rupicapra pyrenaica ornata =354
Saiga tatarica
AVES
STRUTHIONIFORMES
Struthionidae
RHEIFORMES
Rheidae
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Struthio camelus +214
Rhea
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amencana
Rhea pennata =355
TINAMIFORMES
Tinamidae
SPHENISCIFORMES
Spheniscidae

Tinamus solitarius
Spheniscus
demersus
Spheniscus humboldti

PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae
PROCELLARIIFORMES
Diomedeidae
PELECANIFORMES
Pelecanidae
Sulidae
Fregatidae
CIOONIIFORMES
Balaenicipitidae
Ciconiidae

Podilymbus gigas
Diomedea albatrus
Pelecanus crispus
Papasula abbotti =356
Fregata andrewsi
Balaeniceps
rex
Ciconia boyciana =357
Ciconia nigra
Jabiru mycteria
Mycteria cinerea
Eudocimus
ruber
Geronticus
calvus

Threskiornithidae

Geronticus eremita
Nipponia nippon
Platalea
leucorodia
Phoenicopterid
ae spp.

Phoenicopteridae
ANSERIFORMES
Anatidae

Anas aucklandica =358
Anas bernieri
Anas formosa
Anas laysanensis =359
Anas oustaleti =360
Branta canadensis leucopareia
Branta
ruficollis
Branta sandvicensis
Cairina scutulata
Coscoroba
coscoroba
Cygnus
melanocoryph
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Dendrocygna
arborea
Oxyura
leucocephala
Rhodonessa caryophyllacea p.e.
Sarkidiornis
melariotos
FALCONIFOR
MES spp. * 108

FALCONIFORMES

Cathartidae
Accipitridae

Falconidae

GALLIFORMES
Megapodiidae
Cracidae

Gymnogyps californianus
Vultur gryphus
Aquila adalberti =361
Aquila heliaca
Chondrohierax uncinatus wilsonii
=362
Haliaeetus albicilla
Haliaeetus leucocephalus
Harpia harpyja
Pithecophaga jefferyi
Falco araea
Falco jugger
Falco nevvtoni **+215
Falco pelegrinoides =363
Falco peregrinus
Falco punctatus
Falco rusticolus
Macrocephalon maleo
Crax blumenbachii
Mitu mitu =364
Oreophasis derbianus
Penelope albipennis
Pipile jacutinga =365a
Pipile pipile =365b

Phasianidae

Phasianidae (cont.)

Argusianus
argus
Catreus vvallichii
Colinus virginianus ridgwayi
Crossoptilon crossoptilon
Crossoptilon harmani =366
Crossoptilon mantchuricum
Gallus
sonneratii
Ithaginis
cruentus
Lophophorus impejanus
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Lophophorus lhuysii
Lophophorus sclateri
Lophura edvvardsi
Lophura imperialis
Lophura swinhoii
Pavo muticus
Polyplectron
bicalcaratum
Polyplectron ernphanum
Polyplectron
germaini
Polyplectron
malacense
Polyplectron
schleiermache
ri =367
Rheinardia ocellata =368
Syrmaticus ellioti
Syrmaticus humiae
Syrmaticus mikado
Tetraogallus caspius
Tetraogallus tibetanus
Tragopan blythii
Tragopan caboti
Tragopan melanocephalus
Tympanuchus cupido attwateri
GRUIFORMES
Gruidae

Rallidae
Rhynochetidae
Otididae

Gruidae spp.
Grus americana
Grus canadensis nesiotes
Grus canadensis pulla
Grus japonensis
Grus leucogeranus
Grus monacha
Grus nigricollis
Grus vipio
Gallirallus sylvestris =369
Rhynochetos jubatus
Otididae spp.
Ardeotis nigriceps =370
Chlamydotis undulata
Eupodotis bengalensis =371

CHARADRIIFORMES
Scolopacidae

Laridae
COLUMBIFORMES
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Numenius borealis
Numenius tenuirostris
T ringa guttifer
Larus relictus
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Columbidae

Caloenas nicobarica
Ducula mindorensis
Gallicolumba
luzonica
Goura spp.
PSITTACIFOR
MES spp. * 109

PSITTACIFORMES

Psittacidae
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Amazona arausiaca
Amazona barbadensis
Amazona brasiliensis
Amazona guildingii
Amazona imperialis
Amazona leucocephala
Amazona pretrei
Amazona rhodocorytha =372
Amazona tucumana
Amazona versicolor
Amazona vinacea
Amazona viridigenalis
Amazona vittata
Anodorhynchus spp.
Ara ambigua
Ara glaucogularis =373
Ara macao
Ara maracana
Ara militaris
Ara rubrogenys
Aratinga guarouba
Cacatua goffini
Cacatua haematuropygia
Cacatua moluccensis
Cyanopsitta spixii
Cyanoramphus auriceps forbesi
Cyanoramphus cookii =374
Cyanoramphus novaezelandiae
Cyclopsitta diophthalma coxeni
=375
Eos histrio
Geopsittacus occidentalis p.e.
=376
Neophema chrysogaster
Ognorhynchus icterotis
Pezoporus wallicus
Pionopsitta pileata
Probosciger aterrimus
Psephotus chrysopterygius
Psephotus dissimilis =377
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Psephotus pulcherrimus p.e.
Psittacula echo =378
Pyrrhura cruentata
Rhynchopsitta spp.
Strigops habroptilus
Vini ultramarina
CUCULIFORMES
Musophagidae

Musophaga
porphyreoloph
a =379
Tauraco spp.
STRIGIFORM
ES spp. *

STRIGIFORMES
Tytonidae
Strigidae

Tyto soumagnei
Athene blevvitti
Mimizuku gurneyi =380
Ninox novaeseelandiae undulata
=381
Ninox sguamipila natalis

APODIFORMES
Trochilidae

Trochilidae
spp. *
Ramphodon dohrnii =382

TROGONIFORMES
Trogonidae
CORACIIFORMES
Bucerotidae

Pharomachrus mocinno
Aceros spp. *
Aceros nipalensis
Aceros subruficollis
Anorrhinus
spp.=383
Anthracoceros
spp.
Buceros spp. *
Buceros bicornis
Buceros vigil =384
Penelopides
spp.

PICIFORMES
Ramphastidae
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Pteroglossus
aracari
Pteroglossus
viridis
Ramphastos
sulfuratus
Ramphastos
točo
Ramphastos

65

poročevalec, št. 86

tucanus
Ramphastos
vitellinus
Picidae
PASSERIFORMES
Cotingidae

Campephilus imperialis
Dryocopus javensis richardsi
Cotinga maculata
Xipholena atropurpurea

Pittidae

Rupicola spp.
> \ , 1 \ v*Vi i . .
i
Pitta guajana

Pitta gurneyi
Pitta kochi
Pitta nympha
=385
Atrichomithidae
Hirundinidae
Pycnonotidae

Atrichornis clamosus
Pseudochelidon sirintarae
Pycnonotus
zeylanicus
Cyornis ruckii
=386

Muscicapidae
Dasyornis broadbenti litoralis p.e.
Dasyornis longirostris =387

Leiothrix
argentauris
Leiothrix lutea
Liocichla
omeiensis

Zosteropidae
Meliphagidae

Picathartes gymnocephalus
Picathartes oreas
Zosterops albogularis
Lichenostomus melanops cassidix
=388

Emberizidae

Icteridae 1
Fringillidae

Gubernatrix
cristata
Paroaria
capitata
Paroaria
coronata
Tangara
fastuosa
Agelaius flavus =389
Carduelis cucullata =390
Carduelis
yarrellii =390
Amandava
formosa
Padda
oryzivora

Estrildidae
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Poephila
cincta cincta
Gracula
religiosa

Sturnidae
Leucopsar rothschildi
Paradisaeidae

Paradisaeidae
spp.

REPTILIA
TESTUDINATA
Dermatemydidae
Emydidae

Dermaternys
mavvii
Batagur baska
Callagur
bomeoensis
Clemmys
insculpta
Clemmys muhlenbergi
Geoclemys hamiltonii =391
Kachuga tecta =392
Melanochelys tricarinata =393
Morenia ocellata
Terrapene
spp. *
Terrapene coahuila

Testudinidae

Cheloniidae
Dermochelyidae
Trionychidae

Testudinidae
spp. *
Geochelone nigra =394
Geochelone radiata =395
Geochelone yniphora =395
Gopherus flavomarginatus
Psammobates geometricus =395
Testudo kleinmanni
Cheloniidae spp.
Dermochelys coriacea
Lissemys
punctata
Trionyx
Trionyx
Trionyx
Trionyx

ater =396
gangeticus =396
hurum =396
nigricans =396

Pelomedusidae

15. december 1999

Erymnochelys
madagascarie
nsis =397
Peltocephalus
dumeriliana
=397
Podocnemis
spp.
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Chelidae
CROCODYLIA

Pseudemydura umbrina

Alligatoridae

Alligator sinensis
Caiman crocodilus apaporiensis
Caiman latirostris **-110
Melanosuchus niger ** -111
Crocodylus acutus
Crocodylus cataphractus
Crocodylus intermedius
Crocodylus moreletii
Crocodylus niloticus **-112
Crocodylus novaeguineae
mindorensis
=399
Crocodylus palustris
Crocodylus porosus **-113
Crocodylus rhombifer
Crocodylus siamensis
Osteolaemus tetraspis
Tomistoma schlegelii
Gavialis gangeticus

Crocodylidae

Crocodylidae (cont.)

Gavialidae
RHYNCHOCEPHALIA
Sphenodontidae
SAURIA
Gekkonidae

CROCODYLIA
spp. * =398

Sphenodon spp.
Cyrtodactylus
serpensinsula
=400
Phelsuma spp.
=401
Uromastyx
spp.
Bradypodion
spp. =402
Chamaeleo
spp. =403
Amblyrhynchu
s cristatus

Agamidae
Chamaeleonidae

Iguanidae
Brachylophus spp.

Conolophus
spp.
Cyclura spp.
Iguana spp.
Phrynosoma
coronatum
Lacertidae

Sauromalus varius
Gallotia simonyi
Podarcis
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lilfordi
Podarcis
pityusensis
Cordylus spp.
Pseudocordylu
s spp.
Cnemidophoru
s hyperythrus
Crocodilurus
lacertinus
Dracaena spp.
Tupinambis
spp.
Corucia
zebrata
Shinisaurus
crocodilurus
Heloderma
spp.
Varanus spp. *

Cordylidae

Teiidae

Scincidae
Xenosauridae
Helodermatidae
Varanidae
Varanus bengalensis
Varanus flavescens
Varanus griseus
Varanus komodoensis
SERPENTES
Boidae

Boidae spp.
=404
Acrantophis spp.
Boa constrictor occidentalis =405
Bolyeria multocarinata
Casarea dussumieri
Epicrates inomatus
Epicrates monensis
Epicrates subflavus
Python molurus molurus =406
Sanzinia madagascariensis =407

Colubridae

Clelia clelia
=408
Cyclagras
gigas =409
Elachistodon
westermanni
Ptyas
mucosus
Hoplocephalus
bungaroides
Naja naja
=410

Elapidae
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Ophiophagus
hannah
Viperidae

Vipera ursinii +216
Vipera wagneri

AMPHIBIA
CAUDATA
Ambystomidae

Cryptobranchidae
AN URA
Bufonidae

Ambystoma
dumerilii
Ambystoma
mexicanum
Andrias spp. =411
Altiphrynoides spp. =412
Atelopus varius zeteki
Bufo periglenes
Bufo retiformis
Bufo superciliaris
Nectophrynoides spp.
Nimbaphrynoides spp. =412
Spinophrynoides spp. =412

Myobatrachidae

Rheobatrachu
s spp.
Allobates spp.
=413
Dendrobates
spp.
Epipedobates
spp. =413
Minyobates
spp. =413
Phobobates
spp. =413
Phyllobates
spp.
Mantella
aurantiaca
Euphlyctis
hexadactylus
=414
Hoplobatrachu
s tigerinus
=414

Dendrobatidae

Ranidae

Microhylidae
Dyscophus antongilii
PISCES
CERATODONTIFORMES
Ceratodontidae

Neoceratodus
forsteri

COELACANTHIFORMES

poročevalec, št. 86

70

15. december 1999

Latimeriidae
ACIPENSERIFORMES

Latimeria chalumnae

Acipenseridae

Acipenser brevirostrum

ACIPENSERIF
ORMES spp. *
Acipenser
oxyrhynchus
Acipenser s t uri o

Polyodontidae

Polyodon
spathula

OSTEOGLOSSIFORMES
Osteoglossidae

Arapaima
gigas
Scleropages formosus

CYPRINIFORMES
Cyprinidae

Catostomidae
SILURIFORMES
Pangasiidae
PERCIFORMES
Sciaenidae
ARTHROPODA
INSECTA
LEPIDOPTERA
Papilionidae

Caecobarbus
geertsi
Probarbus jullieni
Chasmistes cujus
Pangasianodon gigas
Cynoscion macdonaldi

Bhutanitis spp.
Ornithoptera
spp. * =415
Ornithoptera alexandrae
Papilio chikae
Papilio homerus
Papilio hospiton
Parnassius
apollo
Teinopalpus
spp.
Trogonoptera
spp.=415
Troides spp.
=415

ARACHNIDA
SCORPIONES
Scorpionidae
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Pandinus
diet a tor
Pandinus
gambiensis
Pandinus
imperator
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=416
ARANEAE
Theraphosidae

Brachypelma
spp. =417

ANNELIDA
HIRUDINOIDEA
ARHYNCHOBDELLAE
Hirudinidae

Hirudo
medicinalis

MOLLUSCA
BIVALVIA
VENEROIDA
Tridacnidae
UNIONOIDA
Unionidae

Tridacnidae
spp.
Conradilla caelata
Cyprogenia
aberti
Dromus dromas =418
Epioblasma curtisi =419
Epioblasma florentina =419
Epioblasma sampsoni =419
Epioblasma sulcata perobliqua
=419
Epioblasma torulosa
gubernaculum
=419
Epioblasma
torulosa
rangiana =419
Epioblasma torulosa torulosa
=419
Epioblasma turgidula =419
Epioblasma walkeri =419
Fusconaia cuneolus
Fusconaia edgariana
Lampsilis higginsii
Lampsilis orbiculata orbiculata
Lampsilis satur
Lampsilis virescens
Plethobasus cicatricosus
Plethobasus cooperianus
Pleurobema
dava
Pleurobema plenum
Potamilus capax =420
Quadrula intermedia
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Quadrula sparsa
Toxolasma cylindrella =421
Unio nickliniana =422
Unio tampicoensis tecomatensis
=423
Villosa trabalis =424
GASTROPODA
STYLOMMATOPHORA
Achatinellidae
Camaenidae

Achatinella spp.
Papustyla
pulcherrima
=425

MESOGASTROPODA
Strombidae

Strombus
gigas

CNIDARIA
ANTHOZOA
COENOTHECALIA

COENOTHEC
ALIA spp.
=426 ° 607

STOLONIFERA
Tubiporidae

Tubiporidae
spp. 0 607
ANTIPATHARl
A spp.
SCLERACTINI
A spp. ° 607

ANTIPATHARIA
SCLERACTINIA
HYDROZOA
MILLEPORINA
Milleporidae

Milleporidae
spp. °607

STYLASTERINA
Stylasteridae
FLORA
AGAVACEAE

Stylasteridae
spp. ° 607
Agave arizonica
Agave parviflora
Agave
victoriaereginae #1
Nolina interrata
Galanthus
spp. #1
Stembergia
spp. #1
Pachypodium
spp.* #1

AMARYLUDACEAE

APOCYNACEAE
Pachypodium ambongense
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Pachypodium baronii
Pachypodium decaryi

ARALIACEAE

ARAUCARIACEAE

Araucaria araucana ** +217

ASCLEPIADACEAE

BERBERIDACEAE

BROMELIACEAE

BYBLIDACEAE
CACTACEAE

Rauvolfia
serpentina #2
Panax
quinquefolius
#3
Araucaria
araucana * 114 #1
Ceropegia
spp. #1
Frerea indica
#1
Podophyllum
hexandrum
=427 #2
Tillandsia
hanrisii #1
Tillandsia
kam m HM
Tillandsia
kautskyi #1
Tillandsia
mauryana #1
Tillandsia
sprengeliana
#1
Tillandsia
sucrei #1
Tillandsia
xerographica
#1
Byblis spp. #1
CACTACEAE
spp. * ° 608 #4

Ariocarpus spp. =428
Astrophytum asterias =429
Aztekium ritteri
Coryphantha werdermannii =430
Discocactus spp.
Disocactus macdougallii =431
Echinocereus ferreirianus
ssp. Iindsayi =432
Echinocereus schmollii =433
Escobaria minima =434
Escobaria sneedii =435
Mammillaria pectinifera =436
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CACTACEAE (cont.)

ti;'
I At ,

Mammillaria solisioides
Melocactus conoideus
Melocactus deinacanthus
Melocactus glaucescens
Melocactus paucispinus
Obregonia denegrii
Pachycereus militaris =437
Pediocactus bradyi =438
Pediocactus knowltonii =439
Pediocactus paradinei
Pediocactus pe'eblesianus =440
Pediocactus sileri =441
Pelecyphora spp. =442
Sclerocactus brevihamatus
ssp. tobuschii =443
Sclerocactus erectocentrus =444
Sclerocactus glaucus =445
Sclerocactus mariposensis =446
Sclerocactus mesae-verdae =447
Sclerocactus papyracanthus =448
Sclerocactus pubispinus =449
Sclerocactus vvrightiae =450
Strombocactus spp.
Turbinicarpus spp. =451
Uebelmannia spp.
Caryocar
costaricense
#1
Cephalotus
follicularis #1

CARY OCARAC EAE

CEPHALOTACEAE
A,
COMPOSITAE
(ASTERACEAE)
CRASSULACEAE
■ (i:
CUPRESSACEAE

Saussurea costus =452
Dudleya stolonifera
Dudleya traskiae
Fitzroya cupressoides
PUgerodendrort uviferum
CYATHEACE
AE spp. #1
CYCADACEA
E spp. * #1

CYATHEACEAE
CYCADACEAE
Cycas beddomei

Shortia
galacifolia #1
DICKSONIAC
EAE spp. #1
DIDIEREACE
AE spp. #1
Dioscorea

DIAPENSIACEAE
DICKSONIACEAE
DIDIEREACEAE
DIOSCOREACEAE
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deltoidea #1
Dionaea
muscipula #1
Kalmia
cuneata #1
Euphorbia
spp. *-115°
609 #1

DROSERACEAE
ERICACEAE
EUPHORBIACEAE

Euphorbia ambovombensis
Euphorbia capsaintemariensis
=453
Euphorbia cremersii =454
Euphorbia cylindrifolia =455
Euphorbia decaryi =456
Euphorbia francoisii
Euphorbia moratii =457
Euphorbia parvicyathophora
Euphorbia quartziticola
Euphorbia tulearensis =458
Fouquieria
columnaris #1

FOUQUIERIACEAE
Fouquieria fasciculata
Fouquieria purpusii

Oreomunnea
pterocarpa
=459 #1

JUGLANDACEAE

LEGUMINOSAE
(FABACEAE)

Dalbergia nigra
Pericopsis
elata #5
Platymiscium
pleiostachyum
#1
Pterocarpus
santalinus #6
Aloe spp. * 116 #1

LILIACEAE
Aloe albida
Aloe albiflora
Aloe alfredii
Aloe bakeri
Aloe bellatula
Aloe calcairophiia
Aloe compressa =460
Aloe delphinensis
Aloe descoingsii
Aloe fragilis
Aloe haworthioides =461
Aloe heleriae
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Aloe laeta =462
Aloe parallelifolia
Aloe parvula
Aloe pillansii
Aloe polyphylla
Aloe rauhii
Aloe suzannae
Aloe thorncroftii
Aloe versicolor
Aloe vossii
Swietenia
h umi lis #1
Svvietenia
mahagoni #5
Nepenthes
spp.* #1

MELIACEAE

NEPENTHACEAE
Nepenthes khasiana
Nepenthes rajah

ORCHIDACEA
E spp. * =463
#7

ORCHIDACEAE

Cattleya trianaei0 610
Dendrobium cruentum ° 610
Laelia jongheana ° 610
Laelia lobata 3 610
Paphiopedilum spp. ° 610
Peri stena elata 0 610
Phragmipedium spp. ° 610
Renanthera imschootiana ° 610
Vanda coerulea ° 610
Chrysalidocarp
us
decipiens #1
Neodypsis
decaryi# 1

PALMAE
(ARECACEAE)

PINACEAE
PODOCARPACEAE
PORTULACACEAE

Abies guatemalensis
Podocarpus pariatorei
Anacampseros
spp. =464 #1
Avonia spp.
=465 #1
Levv/s/a
cotyledon #1
Lewisia
maguirei #1
Lewisiaserrata
#1
Cyclamen spp.

PRIMULACEAE
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° 611 #1
Orothamnus
zeyheri #1
Protea odorata
#1
Hydrastis
canadensis #3
Prunus
africana #1

PROTEACEAE

RANUNCULACEAE
ROSACEAE
RUBIACEAE
SARRACENIACEAE

Balmea stormiae
Darlingtonia
californica #1
Sarracenia
spp.* #1
Sarracenia alabamensis
ssp. alabamensis =466
Sarracenia jonesii =467
Sarracenia oreophila
Picrorhiza
kurrooa #3
Bovvenia spp.
=468 #1

SCROPHULARIACEAE
STANGERIACEAE
Stangeria eriopus =469

Taxus
wallichiana
=470 #8

TAXACEAE

THYMELEACEAE
(AQ UILARI AC EAE)

Aquilaria
malaccensis
#1
Nardostachys
grandiflora #3
Welwitschia
mirabilis =471
#1
ZAMIACEAE
spp.* #1

VALERIANACEAE
VVELVVITSCHIACEAE

ZAMIACEAE
Ceratozamia spp.
Chigua spp.
Encephalartos spp.
Microcycas calocoma

Hedychium
philippinense
#1
Guaiacum
officinale #1
Guaiacum
sanctum #1

ZINGIBERACEAE

ZYGOPHYLLACEAE
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DODATEK III
velja od 29. aprila 1999
RAZLAGA
1. Navajanja sistematskih enot višjih od vrste so le informativna ali za namene
klasifikacije.
2. Znak (+), ki mu sledi številka, ob imenu vrste pomeni, da so le določene
zemljepisno ločene populacije te vrste vključene v Dodatek III, kot sledi:
+218
populacija te vrste v Boliviji
+219
populacija te vrste v Braziliji
+220
vse populacije te vrste v Amerikah
+221
populacija te vrste v Mehiki
3. Znak (=), ki mu sledi številka, ob imenu vrste pomeni, da se ime te vrste razume
kot sledi:
=472
se navaja tudi kot Vampyrops lineatus
=473
prej vključena kot Tamandua tetradactyla (delno)
=474
vključuje sinonim Cabassous gymnurus
=475
vključuje rodovni sinonim Coendou
=476
vključuje rodovni sinonim Cuniculus
-Ali
vključuje sinonim Vulpes vulpes leucopus
=478
prej vključena kot Nasua nasua
=479
vključuje sinonim Galictis allamandi
=480
prej vključena v Martes flavigula
=481
vključuje rodovni sinonim Viverra
=482
prej vključena kot Viverra megaspila
=483
prej vključena kot Herpestes auropunctatus
=484
prej vključena kot Herpestes fuscus
=485
prej vključena kot Bubalus bubalis (udomačena oblika)
=486
se navaja tudi kot Boocercus eurycerus\ vključuje rodovni sinonim
Taurotragus
=487
se navaja tudi kot Ardeola ibis
=488
se navaja tudi kot Egretta alba in Ardea alba
=489
se navaja tudi kot Hagedashia hagedash
=490
se navaja tudi kot Lampribis rara
=491
se navaja tudi kot Spatula clypeata
=492
se navaja tudi kot Nyroca nyroca
=493
vključuje sinonim Dendrocygna fulva
=494
se navaja tudi kot Cairina hartlaubii
=495
se navaja tudi kot Crax pauxi
=496
prej vključena kot Arborophila brunneopectus (delno)
=497
se navaja tudi kot Turturoena iriditorques\ prej vključena kot Columba
malherbii (delno)
=498
se navaja tudi kot Nesoenas mayeri
=499
prej vključena kot Treron australis (delno)
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=500
=501
=502
=503
=504
=505
=506
=507
=508
=509
=510
=511
=512
=513
=514
=515
=516
=517
=518
=519
=520
=521

=522
=523
=524
=525

se navaja tudi kot Calopelia brehmeri; vključuje sinonim Calopelia puella
se navaja tudi kot Tympanistria tympanistria
se navaja tudi kot Tchitrea bourbonnensis
prej vključena kot Serinus gularis (delno)
se navaja tudi kot Estrilda subflava ali Sporaeginthus subflavus
prej vključena kot Lagonosticta larvata (delno)
vključuje rodovni sinonim Spermestes
se navaja tudi kot Euodice cantans; prej vključena kot Lonchura
malabarica (delno)
se navaja tudi kot Hypargos nitidulus
prej vključena kot Parmoptila woodhousei (delno)
vključuje sinonims Pyrenestes frommi in Pyrenestes rothschildi
se navaja tudi kot Estrilda bengala
se navaja tudi kot Malimbus rubriceps ali Anaplectes melanotis
se navaja tudi kot Coliuspasser ardens
prej vključena kot Euplectes orix (delno)
se navaja tudi kot Coliuspasser macrourus
se navaja tudi kot Ploceus superciliosus
vključuje sinonim Ploceus nigriceps
se navaja tudi kot Sitagra luteola
se navaja tudi kot Sitagra melanocephala
prej vključena kot Ploceus velatus
se navaja tudi kot Hypochera chalybeata-, vključuje sinonime Vidua
amauropteryx, Vidua centralis, Vidua neumanni, Vidua okavangoensis
in Vidua ultra marin a
prej vključena kot Vidua paradisaea (delno)
se navaja tudi kot Pelusios subniger
prej vključena v rod Natrix
prej vključena kot Talauma hodgsonii, se navaja tudi kot Magnolia
hodgsonii in Magnolia candollii var. obovata.

4. Imena držav ob imenih vrst so imena tistih držav, ki so te vrste vključile v ta
dodatek.
5. V določbe konvencije je zajeta vsaka žival, živa ali mrtva, vrste iz tega dodatka,
kot tudi vsak lahko prepoznaven del take živali ali izdelek iz nje.
6. V skladu s pododstavkom (iii) odstavka (b) I. člena konvencije, znak (#), ki mu
sledi številka, ob imenu rastlinske vrste iz Dodatka III določa dele ali izdelke, ki so za
namene konvencije navedeni v zvezi s to vrsto, kot sledi:
#1
Določa vse lahko prepoznavne dele ali izdelke razen:
a) semen, spor in peloda (vključno s poliniji);
b) kultur sejancev ali tkivnih kultur pridobljenih in vitro, v trdnem ali tekočem
mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah, in
c) rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin.
#5
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Konvencija o mednarodni trgovini
z ogroženimi prosto živečimi
živalskimi in rastlinskimi vrstami
FAVNA
CHORDATA
MAMMALIA
CHIROPTERA
Phyllostomidae

Platyrrhinus lineatus =472

Uruguay

Myrmecophagidae

Tamandua mexicana =473

Guatemala

Megalonychidae

Choloepus hoffmanni

Costa Rica

Dasypodidae

Cabassous centralis
Cabassous tatouay =474

Costa Rica
Uruguay

Sciuridae

Epixerus ebii
Marmota caudata
Marmota himalayana
Sciurus deppei

Ghana
India/lnde
India/lnde
Costa Rica

Anomaluridae

Anomalurus beecrofti
Anomalurus derbianus
Anomalurus peti
Idiurus macrotis

Ghana
Ghana
Ghana
Ghana

Hystricidae

Hystrix cristata

Ghana

Erethizontidae

Sphiggurus mexicanus =475
Sphiggurus spinosus =475

Honduras
Uruguay

Agoutidae

Agouti paca =476

Honduras

Dasyproctidae

Dasyprocta punctata

XENARTHRA

RODENTIA

Ir.fHonduras

CARNIVORA
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Canidae

Canis aureus
Vulpes bengalensis
Vulpes vulpes griffithi
Vulpes vulpes montana
Vulpes vulpes pusilla =477

lndia/!nde
India/lnde
India/lnde
India/lnde
India/lnde

Procyonidae

Bassaricyon gabbii
Bassariscus sumichrasti
Nasua narica =478
Nasua nasua solitaria
Potos flavus

Costa Rica
Costa Rica
Honduras
Uruguay
Honduras

Mustelidae

Eira barbara
Galictis vittata =479
Martes flavigula
Martes foina intermedia
Martes gwatkinsii =480
Mellivora capensis
Mustela altaica
Mustela erminea ferghanae
Mustela kathiah
Mustela sibirica

Honduras
Costa Rica
India/lnde
India/lnde
India/lnde
Botswana. Ghana
India/lnde
India/lnde
India/lnde
India/lnde

Viverridae

Arctictis binturong
Civettictis civetta =481
Paguma larvata
Paradoxurus hermaphroditus
Paradoxurus jerdoni
Viverra civettina =482
Viverra zibetha
Viverricula indica

India/lnde
Botswana
India/lnde
India/lnde
India/lnde
India/lnde
India/lnde
India/lnde

Herpestidae

Herpestes brachyurus fuscus =484
Herpestes edvvardsii
Herpestes javanicus auropunctatus =483
Herpestes smithii
Herpestes urva
Herpestes vitticollis

India/lnde
India/lnde
India/lnde
India/lnde
India/lnde
India/lnde

Hyaenidae

Proteles cristatus

Botswana

Odobenidae

Odobenus rosmarus

Canada

Tragulidae

Hyemoschus aquaticus

Ghana

Cervidae

Cervus elaphus barbarus
Mazama americana cerasina
Odocoileus virginianus mayensis

Tunisia/Tunisie
Guatemala
Guatemala

Bovidae

Antilope cervicapra
Bubalus arnee =485

Nepal/Nepal
Nepal/Nepal

ARTIODACTYLA
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Damaiiscus lunatus
Gazella cuvieri
Gazella dorcas
Gazella leptoceros
Tetracerus quadricornis
Tragelaphus eurycerus =486
Tragelaphus spekii

Ghana
Tunisia/Tunisie
Tunisia/Tunisie
Tunisia/Tunisie
Nepal/Nepal
Ghana
Ghana

Ardeidae

Ardea goliath
Bubulcus ibis =487
Casmerodius albus =488
Egretta garzetta

Ghana
Ghana
Ghana
Ghana

Ciconiidae

Ephippiorhynchus senegalensis
Leptoptilos crumeniferus

Ghana
Ghana

Threskiornithidae

Bostrychia hagedash =489
Bostrychia rara =490
Threskiornis aethiopicus

Ghana
Ghana
Ghana

Alopocheri aegyptiacus
Anas acuta
Anas capensis
Anas clypeata =491
Anas crecca
Anas penelope
Anas querquedula
Aythya nyroca =492
Cairina moschata
Dendrocygna autumnalis
Dendrocygna bicolor =493
Dendrocygna viduata
Nettapus auritus
Plectropterus gambensis
Pteronetta hartlaubii =494

Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Honduras
Honduras
Ghana, Honduras
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana

Sarcoramphus papa

Honduras

Crax
Crax
Crax
Crax

Colombia/Colombie
Colombia/Colombie
Colombia/Colombie
Colombia/Colombie, Costa Ri
Guatemala, Honduras

AVES
CICONIIFORMES

ANSERIFORMES
Anatidae

FALCONIFORMES
Cathartidae
GALUFORMES
Cracidae
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Phasianidae

Ortalis vetula
Pauxipauxi=495
Penelope purpurascens
Penelopina nigra

Guatemala, Honduras
Colombia/Colombie
Honduras
Guatemala

Agelastes meleagrides
Agriocharis ocellata
Arborophila charltonii
Arborophila orientalis =496
Caloperdix oculea
Lophura erythrophthalma
Lophura ignita
Melanoperdix nigra
Polyplectron inopinatum
Rhizothera longirostris
Rollulus rouloul
Tragopan satyra

Ghana
Guatemala
Malaysia/Malasia/Malaisie
Malaysia/Malasia/Malaisie
Malaysia/Malasia/Malaisie
Malaysia/Malasia/Malaisie
Malaysia/Malasia/Malaisie
Malaysia/Malasia/Malaisie
Malaysia/Malasia/Malaisie
Malaysia/Malasia/Malaisie
Malaysia/Malasia/Malaisie
Nepal/Nepal

Burhinus bistriatus

Guatemala

Columba guinea
Columba iriditorques =497
Columba livia
Columba mayeri =498
Columba unicincta
Oena capensis
Streptopelia decipiens
Streptopelia roseogrisea
Streptopelia semitorquata
Streptopelia senegalensis
Streptopelia turtur
Streptopelia vinacea
Treron calva =499
•Treron waalia
Turtur abyssinicus
Turtur afer
Turtur brehmeri =500
Turtur tympanistria =501

Ghana
Ghana
Ghana
Mauritius/Mauricio/Maurice
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
f
Ghana
Ghana
Ghana

Psittacula krameri

Ghana

Corythaeola cristata
Crinifer piscator
Musophaga violacea

Ghana
Ghana
Ghana

CHARADRIIFORMES
Burhinidae
COLUMBIFORMES
Columbidae

PSITTACIFORMES
Psittacidae
CUCULIFORMES
Musophagidae
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PICIFORMES
Capitonidae

Semnornis ramphastinus

Colombia/Colombie

Ramphastidae

Baillonius bailloni
Pteroglossus castanotis
Ramphastos dicolorus
Selenidera maculirostris

Argentina/Argentine
Argentina/Argentine
Argentina/Argentine
Argentina/Argentine

Cotingidae

Cephalopterus ornatus
Cephalopterus penduliger

Colombia/Colombie
Colombia/Colombie

Muscicapidae

Bebrornis rodericanus
Terpsiphone bourbonnensis =502

Mauritius/Mauricio/Maurice
Mauritius/Mauricio/Maurice

Fringillidae

Serinus canicapillus =503
Serinus leucopygius
Serinus mozambicus

Ghana
Ghana
Ghana

Estrildidae

Amadina fasciata
Amandava subflava =504
Estrilda astrild
Estrilda caerulescens
Estrilda melpoda
Estrilda troglodytes
Lagonosticta rara
Lagonosticta rubricata
Lagonosticta rufopicta
Lagonosticta senegala
Lagonosticta vinacea =505
Lonchura bicolor =506
Lonchura cantans =507
Lonchura cucullata =506
Lonchura fringilloides =506
Mandingoa nitidula =508
Nesocharis capistrata
Nigrita bicolor
Nigrita canicapilla
Nigrita fusconota
Nigrita luteifrons
Ortygospiza atricollis
Parmoptila rubrifrons =509
Pholidornis rushiae
Pyrenestes ostrinus =510
Pytilia hypogrammica
Pytilia phoenicoptera
Spermophaga haematina
Uraeginthus bengalus =511

Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana

Amblyospiza albifrons
Anaplectes rubriceps =512

Ghana
Ghana

PASSERIFORMES

Estrildidae (cont.)

Ploceidae
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Anomalospiza imberbis
Bubalornis albirostris
Euplectes afer
Euplectes ardens =513
Euplectes franciscanus =514
Euplectes hordeaceus
Euplectes macrourus =515
Malimbus cassini
Malimbus malimbicus
Malimbus nitens
Malimbus rubricollis
Malimbus scutatus
Pachyphantes superciliosus =516
Passer griseus
Petronia dentata
Plocepasser superciliosus
Ploceus albinucha
Ploceus aurantius
Ploceus cucullatus =517
Ploceus heuglini
Ploceus luteolus =518
Ploceus melanocephalus =519
Ploceus nigerrimus
Ploceus nigricollis
Ploceus pelzelni
Ploceus preussi
Ploceus tricolor
Ploceus vitellinus =520
Quelea erythrops
Sporopipes frontalis
Vidua chalybeata =521
•
Vidua interjecta
Vidua larvaticola
Vidua macroura
Vidua orientalis =522
Vidua raricola
Vidua togoensis
Vidua wilsoni

Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana

REPTILI A
TESTUDINATA
Trionychidae

Trionyx triunguis

Ghana

Pelomedusidae

Pelomedusa subrufa
Pelusios adansonii
Pelusios castaneus
Pelusios gabonensis =523
Pelusios niger

Ghana
Ghana
Ghana
Ghana
Ghana

Atretium schistosum

India/lnde

SERPENTES
Colubridae
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Cerberus rhynchops
Xenochrophis piscator =524

India/lnde
India/lnde

Elapidae

Micrurus diastema
Micrurus nigrocinctus

Honduras
Honduras

Viperidae

Agkistrodon bilineatus
Bothrops asper
Bothrops nasutus
Bothrops nummifer
Bothrops ophryomegas
Bothrops schlegelii
Crotalus durissus
Vipera russellii

Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
India/lnde

GNETACEAE

Gnetum montanum #1

Nepal/Nepal

MAGNOLIACEAE

Magnolia liliifera var. obovata =525 #1

Nepal/Nepal

MELIACEAE

Svvietenia macrophylla #5

Bolivia/Bolivie +218,
Brazil/Brasil/Bršsil +219,
Costa Rica +220,
Mexico, Mćxico, Mexique +22

PAPAVERACEAE

Meconopsis regia #1

Nepal/Nepal

PODOCARPACEAE

Podocarpus neriifolius #1

Nepal/Nepal

TETRACENTRACEAE

Tetracentron sinense #1

Nepal/Nepal

FLORA
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DODATEK IV
KONVENCIJA O MEDNARODNI TRGOVINI Z OGROŽENIMI PROSTO ŽIVEČIMI
ŽIVALSKIMI IN RASTLINSKIMI VRSTAMI
IZVOZNO DOVOLJENJE ŠT.

Država izvoza:

Veljavno do: (datum)

To dovoljenje se izda za:
naslov:
ki izjavlja, da je seznanjen z določili konvencije, za namen izvoza:

(osebek(i), ali del(i) osebka(ov) ali njegov(njihov) proizvod) 1)
osebkov iz Dodatka l
)
Dodatka II
) 2)
Dodatka III konvencije kot navedeno spodaj
)
(vzrejen v ujetništvu ali vzgojen v
) 2)
Ta(ti) osebek(ki) je(so) naslovljeni na:

naslov:

. . ;

država:

dne

(podpis prosilca za dovoljenje)
v

dne

(pečat in podpis upravnega organa, ki izdaja izvozno
dovoljenje)
1) Označite tip proizvoda:
2) Prečrtaj, če ni primerno.
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Opis osebka(ov), ali dela(ov) osebka(ov) ali njegovega(njihovega) proizvoda,
vključno s katero koli pritrjeno oznako:
Živi osebki:
Osebki
(znanstveno in
domače ime)

Število

Spol

Velikost
(ali kvota)

Oznaka
(če obstaja)

Deli osebka ali proizvodi:
Osebki
(znanstveno in
domače ime)

Količina

Vrsta blaga

Oznaka
(če obstaja)

Pečat inšpekcijskega organa:
A) pri izvozu
pri uvozu*
* ta pečat izniči to dovoljenje za namene nadaljnega trgovanja, in in to dovoljenje bo
posredovano upravnemu organu
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3. člen
Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za okolje in prostor.

4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije Mednarodne pogodbe.
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OBRAZLOŽITEV
Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in
rastlinskimi vrstami (v nadaljevanju CITES), katere sestavni del so dodatki 1,11,111 in
IV, je bila sprejeta v VVashingtonu leta 1973. Veljati je začela po predložitvi 10. listine
o ratifikaciji 1. julija 1975. Do sedaj jo je ratificiralo 142 držav. 22. junija 1979 je bila
na konferenci pogodbenic v Bonnu sprejeta sprememba h konvenciji, ki v skladu z
XVII. členom konvencije že velja, predstavlja pa le dodatno nalogo konference
pogodbenic (pogodbenice v skladu s spremenjeno točko a) tretjega odstavka XI.
člena na konferenci pogodbenic sprejemajo tudi finančne določbe). Do sedaj jo je
ratificiralo 107 držav. Ratifikacija te spremembe za Slovenijo ni problematična. V
Gaboronu je bila 30. aprila 1983 sprejeta naslednja sprememba konvencije, ki še ne
velja, predstavlja pa dopolnilo XXI. člena konvencije, ki omogoča tudi regionalnim
organizacijam za gospodarsko povezovanje pristop h konvenciji. Ocenjujemo, da
Slovenija lahko ratificira tudi to spremembo, saj bi bil z njeno uveljavitvijo omogočen
pristop Evropske unije h konvenciji. V ratifikacijo predlagamo besedilo konvencije iz
leta 1973 z vključeno spremembo iz leta 1979 ((točka a) tretjega odstavka XI. člena),
spremembo iz leta 1983, dodatke I,II,III v prečiščenem besedilu in dodatek IV. V
skladu s XV. členom konvencije začnejo spremembe k dodatkom veljati 90 dni po
zasedanju konference pogodbenic, na kateri so bile sprejete za vse pogodbenice,
razen za tiste, ki so izrazile pridržek k spremembam. Tako dodatka I in II vključujeta
spremembe, ki veljajo od 18. septembra 1997, dodatek III pa vključuje spremembe,
ki veljajo od 29. aprila 1999. Dodatek IV velja od leta 1975, vendar ga pogodbenice
konvencije ne uporabljajo več v taki obliki, kot je vsebovan v konvenciji. Konferenca
pogodbenic konvencije je namreč sprejela resolucijo Conf. 10.2, s katero poziva
države, naj poleg podatkov za izvozno dovoljenje iz dodatka IV vključijo še nove
podatke, ki so bili sprejeti na tej konferenci pogodbenic. Čeprav resolucija ni pravno
obvezujoč dokument za pogodbenice konvencije, so jo te upoštevale in začele
uporabljati tak obrazec za izvozno dovoljenje, kot ga je priporočila konferenca
pogodbenic z resolucijo Conf. 10.2.
Republika Slovenija je leta 1993 začela izvajati nekatera določila konvencije
(deponiranje podpisov podpisnikov za izvajanje konvencije ter izdajanje CITES
dokumentov) v skladu z X. členom konvencije in resolucijo konference pogodbenic
Conf. 9.5 o prometu med državami, ki niso pogodbenice konvencije. Konvencijo so
ratificirale vse evropske države, razen držav na ozemlju bivše SFRJ ter Albanije.
Razlogi za ratifikacijo:
Trgovina s prosto živečimi vrstami je kot visoko donosen posel postala eden od
poglavitnih dejavnikov ogrožanja teh vrst. Milijoni živih živali in rastlin so predmet
trgovanja za zadovoljevanje potreb ljubiteljev in zbirateljev po vsem svetu. Nešteti
izdelki iz krzna, kože, lesa ter drugih materialov pridobljenih iz ogroženih prosto
živečih vrst se prodajajo v velikih količinah. Danes je poznanih okrog 13 000 vrst
sesalcev in ptičev ter tisoči vrst plazilcev, dvoživk in rib, milijoni vrst nevretenčarjev in
okrog 25 000 višjih rastlin. Visoka raven izkoriščanja in velik obseg mednarodne
trgovine s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami ter uničevanje naravnih
predelov so pripeljali nešteto vrst na rob obstoja. Za prenekatere od teh so varstveni

15. december 1999

91

poročevalec, št. 86

ukrepi prišli prepozno, saj so že izumrle, ali so tako ogrožene, da je njihov obstoj
vprašljiv.
Z osamosvojitvijo Republike Slovenije je trgovina z ogroženimi ter tujerodnimi vrstami
tudi pri nas zelo narasla. Zaradi svoje pestre in relativno dobro ohranjene flore in
favne je Slovenija vabljiva za trgovce in zbiralce. Nekatere naše prosto živeče vrste
so zanimive tako za znanstveno - raziskovalne namene kakor tudi za
naravovarstvene projekte v državah, kjer so le-te v preteklosti živele in so kasneje
izginile ali pa njihove populacije niso več vitalne (repopulacije in reintrodukcije
ogroženih vrst). CITES je ena od temeljnih konvencij pri vključevanju Slovenije v
evropske in svetovne integracijske procese na področju varstva narave. V
zakonodaji in strategiji varstva narave v Sloveniji je konvencija že upoštevana. Po
njenih določilih se ravna tudi Evropska unija na področju urejanja prometa z
ogroženimi vrstami.
Bistveni elementi konvencije
CITES je mednarodni inštrument, ki s sistemom dovoljenj in potrdil, ki se izdajo, če
so izpolnjeni določeni pogoji, ureja trgovino in promet z ogroženimi vrstami. Njen
glavni cilj je preprečiti nekontrolirano izkoriščanje prosto živečih rastlinskih in
živalskih vrst, zlasti tistih, katerih ohranitveno stanje je neugodno. CITES ureja in
nadzira komercialno izkoriščanje ter mednarodno trgovino s približno 40.000
živalskimi in rastlinskimi vrstami. CITES dokumenti morajo biti priloženi vsaki pošiljki
osebkov vrst, ki so vključene v katerega koli od dodatkov h konvenciji. Sekretariat
konvencije, ki deluje pod okriljem Programa Združenih narodov za okolje (UNEP United Nations Environment Programme) ima sedež v Ženevi. Sekretariat skrbi za
dve podatkovni bazi, eno o prometu z vrstami ter o vrstah samih (preko WCMC World Conservation Monitoring Centre) in drugo o zakonodaji pogodbenic (preko
Centra za okoljsko pravo organizacije IUCN). Sestavni del konvencije so štirje
dodatki. Dodatek I vključuje vrste, ki jim grozi izumrtje in jih ali bi jih trgovina lahko
ogrožala. Promet s temi vrstami je dovoljen le izjemoma. Dodatek II vključuje vrste,
ki jim trenutno ne grozi izumrtje, lahko pa bi postale tako ogrožene. Dodatek III pa
vključuje vrste, za katere bi po mnenju katere koli pogodbenice zaradi preprečevanja
in omejevanja izkoriščanja morala veljati njena zakonodaja, ter pri katerih je potrebno
mednarodno sodelovanje med pogodbenicami zaradi nadzora nad trgovino. Dodatek
IV vsebuje obrazec za izvozno dovoljenje, ki pa ga pogodbenice konvencije ne
uporabljajo več, kot je navedeno zgoraj.
Ratifikacija in vpliv na domačo zakonodajo
Za izvajanje CITES konvencije morajo države sprejeti ustrezno notranjo zakonodajo.
Pogodbenice skrbijo za izvajanje konvencije z uveljavitvijo naravovarstvene,
veterinarske, fitosanitarne, carinske, trgovinske in kazenske zakonodaje. Za
izvajanje CITES konvencije bo skrbelo Ministrstvo za okolje in prostor. Deloma se v
Sloveniji CITES izvaja z uredbo o zavarovanju ogroženih živalskih vrst (Uradni list
RS, št. 57/93), zakonom o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94) in z zakonom o
zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 82/94). Uredba prepoveduje prodajo,
posredovanje pri prodaji, kupovanje ali darovanje, izvažanje ter odnašanje v tujino
osebkov zavarovanih vrst ter naseljevanje novih vrst, ki bi lahko ogrožale živali
zavarovanih vrst. Omenjene prepovedi ne veljajo za živali zavarovanih vrst, ki so bile
vzrejene v ujetništvu. V izjemnih, strokovno utemeljenih primerih pa tudi dovoljuje
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poseg v populacije zavarovanih vrst vključno z odnašanjem in izvozom v tujino. Za
področje mednarodne trgovine z živalmi so pomembna tudi določila zakona o
veterinarstvu, ki govorijo o izvozu, uvozu in tranzitu, karanteni, dovolitvi uvoza,
mejnih prehodih ter veterinarskosanitarnih pregledih na meji. V skladu z zakonom o
zdravstvenem varstvu rastlin, ki določa karantenski nadzor za uvožene rastline ter
fitosanitarni pregled, morajo posamezniki pridobiti fitosanitarno spričevalo, ki je
predvideno za rastline, njihove dele in proizvode ter seme, ki jih prinesejo
posamezniki v Slovenijo. Rastline se lahko uvažajo, izvažajo in prevažajo (tranzit) le
preko določenih mejnih prehodov. Sistem izvajanja CITES-a je tudi celovito
opredeljen v novem zakonu o ohranjanju narave.
Finančne in druge posledice
Izvajanje konvencije bo povečalo obseg strokovnega in upravnega dela.
Ocenjujemo, da bo potrebno zaposliti dve novi osebi za izvajanje strokovnih oz.
upravnih nalog, eno pa za izvajanje inšpekcijskega nadzora. Deloma lahko
računamo na finančno in tehnično pomoč sekretariata konvencije ter Urada EU za
izmenjavo informacij o tehnični pomoči (TAIEX), kakor tudi drugih pogodbenic.
Članarino plačujejo pogodbenice v skladu z lestvico Organizacije združenih narodov,
ki določa prispevke posameznih držav v mednarodne organizacije. Višino zneska
določa Konferenca pogodbenic. Pogodbenice naj bi v skladu z resolucijo Konference
pogodbenic št. 10.21 zagotovile ustrezne prostore za oskrbo živih živali na mestih,
določenih za vstop in izstop v državo. Sredstva za vzpostavitev zatočišča za
zasežene živali, njegovo delovanje ter obveznosti do že obstoječih ustanov ali
posameznikov, ki lahko nudijo pomoč na tem področju, bo treba zagotoviti iz
državnega proračuna. Nekateri ostali stroški izvajanja CITES-a:
• pridobitev varnostnih znamk in varnostnega papirja za izdajanje CITES
dokumentov,
• plačilo pristojbine za uporabo tehnologije označevanja osebkov z mikročipi,
• genetske raziskave o izvoru osebkov, ki so potrebne za ugotavljanje izvora
osebkov,
• programska oprema za vzpostavitev podatkovne baze o vrstah, uvoznikih,
izvoznikih itd., ki jo na stroške pogodbenic priskrbi Sekretariat,
• uvedba sistema stimulacij (denarnih nagrad) za informacije o nezakonitem lovu ter
prekupčevanju z osebki vrst iz Dodatka I.
Ureditev področja v Evropski uniji
Evropska skupnost še ni pogodbenica CITES-a, ker konvencija do leta 1989 ni bila
na voljo za pristop za organizacije za regionalno ekonomsko povezovanje. Na
drugem izrednem zasedanju Konference pogodbenic (Gaborone, 1983) so
pogodbenice sprejele že omenjen dodatek k XXI. členu konvencije, ki omogoča
organizacijam za regionalno ekonomsko povezovanje pristop h konvenciji. Glede na
to, da ga še ni ratificiralo zadostno število pogodbenic, Evropska skupnost še ne
more pristopiti h konvenciji.
Evropska skupnost izvaja CITES od 1. januarja 1984 na podlagi dveh uredb in sicer
(EEC) No. 3626/82 in (EEC) No. 3418/83. V preteklih 15 letih je izvajanje na
področju mednarodne trgovine z ogroženimi vrstami prešlo z ravni članic na raven
Unije. Leta 1997 je Evropska skupnost sprejela predpis (Council Regulation (EC)
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No. 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade
therein), ki ureja promet z ogroženimi vrstami. Ta predpis uvaja za države EU strožje
ukrepe, kot jih določa CITES. Izdajanje dokumentov, analognih CITES-a dovoljenjem
in potrdilom, je izredno natančno določeno in razdelano. Pri tem so upoštevane vse
veljavne resolucije Konference pogodbenic CITES-a. Pravna urejenost področja v
Evropski uniji je zgled pogodbenicam CITES-a, saj do sedaj še nobena ni sprejela
tako celovite izvedbene zakonodaje.
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

POSOJILU

SPORAZUMA

(PROJEKT

EVIDENTIRANJA

REPUBLIKO

POSODOBITEV

NEPREMIČNIN)

SLOVENIJO

MEDNARODNO

RAZVOJ

ZA

0

BANKO

MED

IN

ZA

ODNOVO

IN

(MSPEN)

- EPA 1016-11-

Vlada Republike Slovenije je na 138. seji dne 9. decembra 1999
dpločila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O
POSOJILU (PROJEKT ZA POSODOBITEV EVIDENTIRANJA
NEPREMIČNIN) MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN
MEDNARODNO BANKO ZA OBNOVO IN RAZVOJ,
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, s predlogom,
da ga Državni zbor Republike Slovenije obravnava na prvi
naslednji seji.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- Mitja GASPARI, minister za finance;
- dr. Emest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Valter REŠČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance;
- Dušan BLAGANJE, državni sekretar v Ministrstvu za okolje
in prostor;
- Mihaela LOGAR, državna sekretarka v Ministrstvu za
zunanje zadeve;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve;
- Irena SODIN, svetovalka Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za finance;
- Andrej KAVČIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za finance.

1. člen

2. člen

Ratificira se Sporazum o posojilu (Projekt za posodobitev
evidentiranja nepremičnin) med Republiko Slovenijo in Mednarodno
banko za obnovo in razvoj, podpisan dne 17. novembra 1999 v
Ljubljani.

Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku ter v prevodu v
slovenskem jeziku glasi:
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ŠTEVILKA POSOJILA 4498 SLO

SPORAZUM O POSOJILU

(Projekt za posodobitev evidentiranja nepremičnin)
*
med

REPUBLIKO SLOVENIJO

in

MEDNARODNO BANKO ZA OBNOVO IN RAZVOJ

z dne 17. novembra 1999
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ŠTEVILKA POSOJILA 4498 SLO

i) "poročilo o izvajanju projekta" je vsako poročilo, pripravljeno v
skladu z odstavkom 4.02 tega sporazuma;
j) "GU" je Geodetska uprava v Ministrstvu za okolje in prostor
posojilojemalke;

SPORAZUM O POSOJILU

k) "posebni račun" je račun, naveden v Delu B Priloge 1 tega
sporazuma;

SPORAZUM z dne 17. novembra 1999 med REPUBLIKO
SLOVENIJO (posojilojemalka) in MEDNARODNO BANKO ZA
OBNOVO IN RAZVOJ (banka)

I) "Vrhovno sodišče" je vrhovno sodišče posojilojemalke.

KER je (a) posojilojemalka dobila potrebna zagotovila o
upravičenosti in prioriteti projekta, opisanega v Prilogi 2 tega
sporazuma (projekt), in je zaprosila banko za pomoč pri
financiranju projekta;

II. ČLEN
Posojilo
Odstavek 2.01. Banka se strinja, da posojilojemalki posodi štirinajst
milijonov petdeset tisoč evrov (14,050.000 evrov) po določilih in
pogojih, ki so določeni v Sporazumu o posojilu.

(b) KER namerava posojilojemalka iz programa PHARE Evropske
unije (EU) pridobiti pomoč (pomoč EU) v znesku tri milijone evrov
(3,000.000 evrov) za financiranje projekta po določilih in pogojih,
ki se določijo v sporazumu (sporazum o pomoči EU) med vlado
posojilojemalke in EU PHARE;

Odstavek 2.02. Znesek posojila se lahko črpa z računa posojila
v skladu z določbami Priloge 1 k temu sporazumu za izdatke, ki
so nastali (ali ki bodo nastali, če se banka s tem strinja) v zvezi s
primerno ceno blaga in storitev, potrebnih za projekt, in ki naj bi se
financirali iz sredstev posojila, ter za stroške najema posojila iz
odstavka 2.04 tega sporazuma.

KER se banka med drugim tudi na podlagi omenjenega strinja, da
posojilojemalki odobri posojilo po določilih in pogojih, navedenih v
tem sporazumu,

Odstavek 2.03. Zaključni datum je 30. junij 2005 ali kasnejši datum, ki ga določi banka. Banka o tem kasnejšem datumu takoj
obvesti posojilojemalko.

STA SE pogodbenici dogovorili naslednje:
1. ČLEN
Splošni pogoji, opredelitev pojmov

Odstavek 2.04. Posojilojemalka banki plača stroške najema posojila
v višini sto štirideset tisoč petsto evrov (140.500 evrov). Banka v
imenu posojilojemalke na datum začetka veljavnosti ali takoj po
njem omenjeni znesek črpa z računa posojila in si ga izplača.

Odstavek 1.01. "Splošni pogoji, ki se uporabljajo za sporazume o
posojilu v eni valuti in sporazume o garanciji za posojila v eni
valuti" banke z dne 30. maja 1995 (kot so bili spremenjeni do 2.
decembra 1997) (Splošni pogoji) so neločljiv sestavni del tega
sporazuma.

Odstavek 2.05. Posojilojemalka banki plača stroške za nečrpani
del posojila po stopnji tri četrtine odstotka (3/4 %) letno za znesek
glavnice vsakokrat nečrpanega posojila.

Odstavek 1.02. Če besedilo ne zahteva drugače, imajo razni
izrazi, opredeljeni v Splošnih pogojih in v uvodu tega sporazuma,
tak pomen, kot je tam določen, spodaj navedeni dodatni izrazi pa
pomenijo:

Odstavek 2.06. Posojilojemalka plačuje obresti na znesek glavnice
vsakokrat črpanega in neodplačanega posojila v skladu z
določbami Priloge 3 tega sporazuma.

a) "upravičene kategorije" so kategorije (1), (2), (3) in (4), določene
v preglednici iz Dela A.1 Priloge 1 tega sporazuma;

Odstavek 2.07. Obresti in drugi stroški se plačujejo 15. aprila in
15. oktobra vsako leto.

b) "upravičeni stroški" so izdatki za blago in storitve iz odstavka
2.02 tega sporazuma;

Odstavek 2.08. Posojilojemalka odplačuje glavnico posojila v
skladu z določbami Priloge 3 k temu sporazumu.

c) "evro" in "EUR" je zakonita valuta držav čianic Evropske unije,
ki sprejemajo enotno valuto v skladu s Pogodbo o ustanovitvi
Evropske skupnosti, kot je bila spremenjena s Pogodbo o Evropski
uniji;

III. ČLEN
Izvedba projekta
Odstavek 3.01. (a) Posojilojemalka izjavlja svojo zavezanost ciljem
projekta in bo v ta namen izpeljala Del A projekta prek GU; Del B
projekta prek Vrhovnega sodišča; Del C projekta prek GU; Del D
projekta prek MKGP; Dela E in F projekta prek MF; Del G projekta
prek MP in Del H prek GU primerno skrbno in učinkovito ter
skladno z ustrezno upravno, finančno, tehnično, okoljsko in
poslovno prakso in bo takoj, ko bo potrebno, zagotovila denarna
sredstva, zmogljivosti, storitve in druga sredstva, potrebna za
projekt.

d) "M KG P" je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
posojilojemalke;
e) "MF" je Ministrstvo za finance posojilojemalke;
f) "M P" je Ministrstvo za pravosodje posojilojemalke;
g) "Programski svet" je programski svet posojilojemalke,
ustanovljen s sklepom vlade št. 460-11/98-1 (N) z dne 1. oktobra
1998;

(b) Ne glede na določbe točke (a) tega odstavka in razen če bi se
posojilojemalka in banka dogovorili drugače, posojilojemalka izvaja
projekt v skladu s programom izvajanja projekta iz Priloge 5 k
temu sporazumu.

h) "Projektna pisarna" in "PP" je pisarna za koordinacijo projekta,
ustanovljena v okviru Geodetske uprave (kot je opredeljena v
nadaljevanju);
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Odstavek 3.02. Razen če bi se banka strinjala s čim drugim, se
nabava blaga in zagotavljanje tehničnih in svetovalskih storitev,
ki sta potrebna za projekt in naj bi se financirala iz sredstev
posojila, urejata po določbah iz Priloge 4 k temu sporazumu.

najkasneje do 30. junija 2000 ali do kasnejšega datuma, s katerim
se strinja banka, pripravila četrtletna poročila o izvajanju projekta,
od katerih vsako:
(i) (A) navaja dejanske vire in uporabo sredstev za projekt
zbirno in za obdobje poročila ter načrtovane vire in
uporabo sredstev za projekt za šestmesečno obdobje,
ki sledi obdobju poročila, in (B) ločeno prikazuje stroške,
ki so se financirali iz sredstev posojila v obdobju poročila,
in stroške, ki naj bi se financirali iz sredstev posojila v
šestmesečnem obdobju, ki sledi obdobju poročila;
(ii) (A) opisuje fizični napredek pri izvajanju projekta zbirno
in za obdobje poročila in (B) utemelji odstopanja med
dejansko izvedbo in načrtovanimi cilji, in
(iii) navaja stanje nabav po projektu in stroškov po pogodbah,
ki se financirajo iz sredstev posojila, ob koncu obdobja
poročila.

Odstavek 3.03. Za namene odstavka 9.08 Splošnih pogojev,
vendar ne omejeno le na to, bo posojilojemalka:
a) na podlagi smernic, sprejemljivih za banko, pripravila in ji
dostavila načrt za zagotovitev tekočega izvajanja projekta
najkasneje (6) mesecev po zaključnem datumu ali na kasnejši
datum, ki bo v ta namen dogovorjen med banko in posojilojemalko,
in
b) zagotovila banki primerno možnost za izmenjavo stališč do
tega načrta s posojilojemalko.
IV. ČLEN
Finančni dogovori

(b) Po izvedbi akcijskega načrta iz točke (a) tega odstavka
posojilojemalka v skladu s smernicami, sprejemljivimi za banko,
najkasneje v 45 dneh po koncu vsakega koledarskega četrtletja
pripravi in predloži banki poročilo o izvajanju projekta za takšno
obdobje.

Odstavek 4.01. (a) Posojilojemalka bo vodila ustrezen sistem
finančnega poslovanja z evidencami in računi ter pripravljala
finančna poročila v obliki, sprejemljivi za banko, iz katerih bodo
razvidni poslovanje, viri in izdatki za projekt.

V. ČLEN
Pravna sredstva banke

b) Posojilojemalka zagotavlja, da bo:
i)

dala evidence, račune in finančna poročila iz točke (a)
tega odstavka in evidence in račune za posebni račun za
vsako fiskalno leto pregledati neodvisnim in za banko
sprejemljivim revizorjem v skladu z dosledno uporabljenimi
revizijskimi načeli, sprejemljivimi za banko;
il) predložila banki (A) potrjena revidirana finančna poročila
iz točke (a) tega odstavka in (B) revizorsko mnenje o
poročilih, evidenci in računih ter poročilo omenjenih
revizorjev o opravljeni reviziji, kakor hitro ji bodo na voljo,
vendar ne kasneje kot šest mesecev po koncu vsakega
fiskalnega leta, in sicer v takem obsegu in tako podrobno,
kot banka upravičeno zahteva, in
iii) predložila banki take druge informacije v zvezi s temi
evidencami in računi ter njihovo revizijo in v zvezi z
omenjenimi revizorji, kot jih sme banka občasno
upravičeno zahtevati.

Odstavek 5.01. V skladu s točko (p) odstavka 6.02 Splošnih
pogojev se določijo naslednji dodatni dogodki:
a) pomoč EU ne bo na razpolago do 30. junija 2000 ali na kasnejši
datum, s katerim se banka strinja, vendar pa se določila te točke
ne bodo uporabljala, če posojilojemalka banki predloži za banko
zadovoljivo dokazilo, da je posojilojemalki na voljo dovolj sredstev
iz drugih virov po določilih in pogojih, ki so v skladu z obveznostmi
posojilojemalke po tem sporazumu, in
(b) (i) (A) razen v primeru iz pododstavka (ii) te točke je pravica
posojilojemalke, da črpa sredstva katere koli pomoči ali
posojila, odobrenega posojilojemalki za financiranje
projekta, v celoti ali deloma začasno ustavljena,
razveljavljena ali preklicana v skladu s pogoji
vsakokratnega sporazuma, ali (B) tako posojilo zapade
in je plačljivo pred dogovorjenim rokom zapadlosti,
(ii) Pododstavek (i) te točke se ne uporablja, če
posojilojemalka banki zadovoljivo dokaže, da (A) takšna
začasna ustavitev, razveljavitev, preklic ali predčasna
dospelost ni posledica tega, da posojilojemalka ni izpolnila
svojih obveznosti po takšnem sporazumu; in (B) da so
posojilojemalki na razpolago ustrezna sredstva za projekt
iz drugih virov po določilih in pogojih, ki so v skladu z
obveznostmi posojilojemalke po tem sporazumu.

c) Za vse izdatke v zvezi s črpanji z računa posojila, ki so bila
opravljena na podlagi poročil o izvajanju projekta ali poročil o
izdatkih, posojilojemalka:
i) v skladu s točko (a) tega odstavka vodi ali zagotovi
vodenje evidenc in ločenih računov, iz katerih so taki
izdatki razvidni;
ii) hrani vso dokumentacijo (pogodbe, naročila, fakture,
račune, potrdila in druge dokumente), ki dokazujejo te
izdatke, najmanj še eno leto po tem, ko je banka prejela
revizijsko poročilo za fiskalno leto, v katerem je bilo
opravljeno zadnje črpanje z računa posojila;
iii) omogoči predstavnikom banke pregled dokumentacije in
iv) zagotovi, da so take evidence in računi vključeni v letno
revizijo, omenjeno v točki (b) tega odstavka, in da
revizijsko poročilo vsebuje ločeno mnenje omenjenih
revizorjev o tem, ali so med fiskalnim letom predložena
poročila o izvajanju projekta ali poročila o izdatkih skupaj
s postopki in notranjo kontrolo za pripravo teh poročil
lahko zanesljiv dokaz za črpanja, ki se nanje nanašajo.

Odstavek 5.02. V skladu s točko (k) odstavka 7.01 Splošnih
pogojev se določijo naslednji dodatni dogodki: dogodki iz odstavka
5.01 (a) (pod pogoji iz te točke) in (b) (i)(B) (pod pogoji iz
pododstavka (ii) točke (b)).
VI. ČLEN
Začetek veljavnosti, prenehanje
Odstavek 6.01. V skladu s točko (c) odstavka 12.01 Splošnih
pogojev se kot dodatni pogoji za veljavnost sporazuma določijo
naslednji dogodki:

Odstavek 4.02. (a) Ne glede na določbe odstavka 4.01 tega
sporazuma posojilojemalka izvede za banko sprejemljiv terminski
akcijski načrt za izboljšanje sistema finančnega poslovanja iz
točke (a) omenjenega odstavka 4.01, da bi lahko posojilojemalka
poročevalec, št. 86

(a) da je bila ustanovljena Projektna pisarna in imenovan tehnični
vodja projekta ter nujno osebje, ki ima strokovno znanje, izkušnje
in formalne pogoje, sprejemljive za banko;
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(b) da je bil Programski svet pooblaščen za koordinacijo izvajanja
projekta;

Za posojilojemalko:
Ministrstvo za finance
Župančičeva ulica 3
Ljubljana
Republika Slovenija

(c) da je bil za projekt vzpostavljen sistem finančnega poslovanja,
sprejemljiv za banko;
(d) da so bili sklenjeni ločeni dogovori MF z GU, MP, Vrhovnim
sodiščem in MKGP;

Za banko:

(e) da je bil za opravljanje revizijskih pregledov po tem projektu
imenovan neodvisen revizor, sprejemljiv za banko;

International Bank for
Reconstruction and Development
1818 H Street, N.W.
VVashington, D.C. 20433
United States of America

(f) da je bil parlamentu posojilojemalke predložen predlog letnega
proračuna za proračunsko leto 2000 (PL 2000), v katerem so za
GU, MF, MP in MKGP v zvezi s stroški projekta v PL 2000
predvidena proračunska sredstva v zneskih, dogovorjenih z
banko.

Brzojavni naslov:
INTBAFRAD
Washington, D.C.

Odstavek 6.02. Za namene odstavka 12.04 Splošnih pogojev se
določi datum devetdeset (90) dni po datumu tega sporazuma.

Teleks:
248423 (MCI) ali
64145 (MCI)

V POTRDITEV TEGA sta pogodbenici po svojih pravilno
pooblaščenih predstavnikih podpisali sporazum v svojem imenu
v Ljubljani, Republika Slovenija na dan in leto, ki sta navedena na
začetku.

VII. ČLEN
Predstavnik posojilojemalke, naslovi
Odstavek 7.01. Minister za finance posojilojemalke je imenovan
za predstavnika posojilojemalke za namene odstavka 11.03
Splošnih pogojev.

REPUBLIKA SLOVENIJA
Podpis: Mitja Gaspari, I. r.

Odstavek 7.02. Za namene odstavka 11.01 Splošnih pogojev so
določeni naslednji naslovi:

Pooblaščeni predstavnik
MEDNARODNA BANKA ZA
OBNOVO IN RAZVOJ
Podpis: Roger Gravve, I. r.
Območni podpredsednik za
Evropo in Srednjo Azijo
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PRILOGA 1
Črpanje sredstev posojila
A. Splošno
1. Spodnja tabela prikazuje kategorije postavk, ki se financirajo iz
sredstev posojila, razporeditev zneskov posojila za vsako

kategorijo in odstotek izdatkov za postavke, ki se financirajo v
vsaki kategoriji:

Razporejeni znesek
posojila
(izražen v evrih)

% financiranja
izdatkov

260.000

54%

7,670.000

54%

(a) za Dele A do G projekta

2,200.000

54%

(b) za Del H projekta

1,040.000

100%

(4)

Mejni operativni stroški

1,400.000

100%

(5)

Stroški za najem posojila

140.500

Dogovorjeni znesek iz
odstavka 2.04 tega
sporazuma

(6)

Nerazporejena sredstva

Kategorija

d)

Blago

(2)

Tehnične storitve

(3)

Svetovalne storitve in
usposabljanje

1,339.500

SKUPAJ

(vključno s kilometrino delavcev), plače (razen plač državnih
uradnikov) in stroške revizij, ki se izvajajo po projektu.

2. Za namene te priloge:
(a) izraz "tehnične storitve" pomeni pogodbe za izdelavo digitalnih
ortofoto načrtov in digitalnih katastrskih načrtov; vzpostavljanje
podatkovnih baz, zbiranje, vnos in obdelavo podatkov ter
interpretacijo načrtov; povezavo podatkovnih baz zemljiške knjige
in registra stavb z podatkovnimi bazami drugih državnih institucij;
izmere in zajem podatkov o zemljiščih, stavbah in stanovanjih,
zmanjševanje zaostankov pri vpisovanju v zemljiško knjigo,
vrednotenje zemljišč in drugega nepremičnega premoženja ter
podporo izvajanju novega sistema davkov na premoženje; in

3. Ne glede na določbe prvega odstavka pa ne sme biti nobenih
črpanj v zvezi s plačili za izdatke, nastale pred datumom tega
sporazuma.
4. Banka lahko zahteva, da se črpanja z računa posojila opravijo
na podlagi poročil o izdatkih za izdatke za (i) blago, ki po pogodbah
stane manj kot 300.000 USD v protivrednosti; (ii) tehnične storitve,
ki po pogodbah stanejo manj kot 200.000 USD v protivrednosti,
(iii) po pogodbah s svetovalnimi podjetji, ki so sklenjene za manj
kot 100.000 USD v protivrednosti; (iv) po pogodbah s posameznimi
svetovalci, ki so sklenjene za manj kot 25.000 USD v protivrednosti,
in (v) za mejne operativne stroške in usposabljanje, in to po
določilih in pogojih, ki jih banka navede v obvestilu posojilojemalki.

b) izraz "mejni operativni stroški" pomeni operativne stroške
Projektne pisarne, ki nastanejo pri izvajanju projekta in vključujejo
pisarniško pohištvo, opremo in material, prevozne stroške
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100

15. december 1999

na podlagi omenjenega odstavka v zvezi z revizijo (A) evidenc in
računov za posebni račun ali (B) evidenc in računov, iz katerih so
razvidni stroški, za katere so bila opravljena črpanja na podlagi
poročil o izvajanju projekta.

B. Posebni račun
1. Posojilojemalka pri svoji centralni banki odpre in vodi poseben
depozitni račun v evrih po določilih in pogojih, ki so sprejemljivi za
banko.

5. Od banke ni mogoče zahtevati nadaljnjih pologov na posebni
račun v skladu z določbami dela B.2 te priloge, če banka kadar
koli obvesti posojilojemalko o svoji nameri, da začasno v celoti ali
deloma ukine pravico posojilojemalke do črpanja z računa posojila
v skladu z odstavkom 6.02 Splošnih pogojev. Po takem obvestilu
banka po svoji lastni presoji določi, ali bo opravljala nadaljnje
pologe na posebni račun in kakšni postopki so potrebni za takšne
depozite in o svoji odločitvi obvesti posojilojemalko.

2. Ko banka prejme zadovoljiv dokaz o odprtju posebnega računa,
potekajo črpanja odobrenih sredstev, s katerimi se polni posebni
račun, na naslednji način:
(a) dokler banka ne prejme (i) prvega poročila o izvajanju projekta
iz točke (b) odstavka 4.02 tega sporazuma in (ii) zahtevka
posojilojemalke za črpanje na podlagi poročil o izvajanju projekta,
potekajo črpanja v skladu z določili Aneksa A k Prilogi 1 in

6. (a) Če banka kadar koli ugotovi, da je bilo katero od plačil s
posebnega računa bodisi izvedeno za kritje stroška, ki ne spada
med upravičene stroške, ali da zanj banki niso bila predložena
dokazila, mora posojilojemalka takoj po prejemu obvestila banke
nemudoma predložiti vsa dodatna dokazila, ki jih zahteva banka,
ali položiti na posebni račun (ali če banka to zahteva, banki
povrniti) znesek v višini tega plačila. Razen če banka ne pristane
na drugačen dogovor, banka ne bo izvršila nobenih nadaljnjih
pologov na posebni račun, dokler posojilojemalka ne predloži
potrebnih dokazil ali ne opravi takega pologa oziroma povračila.

(b) ko banka prejme poročilo o izvajanju projekta v skladu s
točko (b) odstavka 4.02 tega sporazuma skupaj z zahtevkom
posojilojemalke za črpanje na podlagi poročil o izvajanju projekta,
vsa nadaljnja črpanja potekajo v skladu z določbami Aneksa B k
Prilogi 1.
3. S posebnega računa se lahko poravnavajo izključno upravičeni
stroški. Za vsako plačilo, ki ga posojilojemalka izvede s posebnega
računa, mora posojilojemalka v roku, ki ga banka upravičeno
zahteva, predložiti banki dokumente in druga dokazila, da je bilo
plačilo izvršeno izključno za upravičene stroške.

(b) če banka kadar koli ugotovi, da določen neizkoriščeni znesek
na posebnem računu ni potreben za kritje plačil za upravičene
stroške v obdobju šestih mesecev po takšni ugotovitvi, mora
posojilojemalka ta znesek povrniti po prejetju obvestila banke.

4. Ne glede na določbe dela B.2 te priloge od banke ni mogoče
zahtevati nadaljnjih pologov na posebni račun:
a) če banka kadar koli ugotovi, da katero koli poročilo o izvajanju
projekta ne daje informacij, ki se zahtevajo v skladu z odstavkom
4.02 tega sporazuma;

(c) Posojilojemalka lahko po obvestilu banki vrne ves denar ali del
denarja, ki je deponiran na posebnem računu.

b) če se banka kadar koli odloči, da mora vsa nadaljnja črpanja
opraviti posojilojemalka neposredno z računa posojila, ali

(d) Sredstva, vrnjena banki na podlagi pododstavkov (a), (b) ali
(c) tega šestega odstavka, se knjižijo v dobro računa posojila za
kasnejša črpanja ali pa se ukinejo v skladu z ustreznimi določbami
tega sporazuma in Splošnih pogojev.

c) če posojilojemalka v roku, določenem v odstavku 4.01 (b) (ii)
tega sporazuma, banki ne predloži zahtevanih revizijskih poročil
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Aneks A
k Prilogi 1
Vodenje posebnega računa, kadar črpanja niso opravljena na podlagi poročil o izvajanju projekta

1. Za namene tega aneksa:

časovnih razmikih, kot jih določi banka. Posojilojemalka pred takim
zahtevkom ali ob njem predloži banki dokumente in druga dokazila
v skladu z Delom B.3 Priloge 1 tega sporazuma za plačilo ali
plačila, zaradi katerih je zahtevano ponovno polnjenje posebnega
računa. Na podlagi vsakega takega zahtevka banka v imenu
posojilojemalke črpa z računa posojila in položi na posebni račun
tak znesek, kot ga je zahtevala posojilojemalka, in je bilo zanj iz
navedenih dokumentov ali drugih dokazil razvidno, da je bil
izplačan s posebnega računa za upravičene izdatke. Banka vse
take pologe črpa z računa posojila za eno ali več upravičenih
kategorij posebnega računa.

a) izraz "odobrena sredstva" pomeni znesek v višini 2,700.000
evrov, ki se črpa z računa posojila in položi na posebni račun v
skladu z drugim odstavkom tega aneksa, vendar pod pogojem,
da so odobrena sredstva, razen če ni z banko dogovorjeno
drugače, omejena na znesek v višini 1,350.000 evrov, dokler je
vsota skupnega zneska črpanj z računa posojila in zneska vseh
neporavnanih posebnih obveznosti, ki jih je banka prevzela po
odstavku 5.02 Splošnih pogojev, enaka ali višja od 5,400.000
evrov.
2. Črpanja odobrenih sredstev na posebnem računu in nadaljnja
črpanja sredstev, s katerimi se polni račun, se opravljajo na
naslednji način:

3. Od banke ni mogoče zahtevati nadaljnjih pologov na posebni
račun, ko je celotni nečrpani znesek posojila, zmanjšan za skupni
znesek vseh neporavnanih posebnih obveznosti, ki jih je banka
prevzela na podlagi odstavka 5.02 Splošnih pogojev v zvezi s
stroški, ki naj bi se financirali iz sredstev posojila, enak vrednosti
dvakratnega zneska odobrenih sredstev s posebnega računa.
Nato se preostali nečrpani znesek posojila črpa z računa posojila
po postopku, kot ga določi banka v svojem obvestilu
posojilojemalki.Taka nadaljnja črpanja so možna samo po tem in
v obsegu, v katerem je banka prejela ustrezna dokazila, da bodo
vsi ti zneski, ki ostanejo deponirani na posebnem računu od
dneva omenjenega obvestila dalje, uporabljeni le za plačila
upravičenih stroškov.

(a) za črpanja odobrenih sredstev predloži posojilojemalka banki
zahtevek ali zahtevke, da se na posebni račun položijo znesek
ali zneski, ki ne presegajo skupnega zneska odobrenih sredstev.
Na podlagi tega zahtevka ali zahtevkov banka v imenu
posojilojemalke črpa z računa posojila tak znesek ali zneske, kot
jih je posojilojemalka zahtevala in ga oziroma jih položi na posebni
račun;
(b) za ponovno napolnitev posebnega računa posojilojemalka
predloži banki zahtevke za polog na posebni račun v takih

Aneks B
k Prilogi 1
Vodenje posebnega računa, kadar so črpanja opravljena na podlagi poročil o izvajanju projekta

1. Razen če ni banka drugače določila z obvestilom posojilojemalki,
banka vsa črpana sredstva z računa posojila položi na posebni
račun v skladu z določbami Priloge 1 tega sporazuma. Vsak tak
polog na posebni račun banka črpa z računa posojila za eno ali
več upravičenih kategorij posebnega računa.

banka v imenu posojilojemalke črpa z računa posojila in položi na
posebni račun znesek, ki je enak manjšemu od: (a) tako
zaprošenega zneska ali (b) zneska, za katerega je banka na
podlagi poročila o izvajanju projekta, priloženega zahtevku,
določila, da ga je treba položiti za financiranje upravičenih stroškov
v šestih mesecih po datumu tega poročila, pod pogojem, da ta
položeni znesek, ko se prišteje k znesku, ki je naveden v
omenjenem poročilu o izvajanju projekta kot preostali znesek
posebnega računa, ne presega protivrednosti 2,700.000 evrov.

2. Vsakemu zahtevku za črpanje z računa posojila za polog na
posebni račun mora biti priloženo poročilo o izvajanju projekta.
3. Po prejemu posameznega zahtevka za črpanje zneska posojila
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PRILOGA 2
Opis projekta

Cilj projekta je izboljšati učinkovitost sistema upravljanja
nepremičnin v Republiki Sloveniji.

Pel E: Razvoj sistemov obdavčenja in vrednotenja nepremičnin

Projekt je sestavljen iz spodaj navedenih delov, ki se lahko zaradi
doseganja teh ciljev po dogovoru med posojilojemalko in banko
občasno tudi spremenijo:

Razvoj sistema obdavčenja nepremičnin in s tem povezanega
sistema za vrednotenje nepremičnin z nabavo blaga,
zagotavljanjem tehničnih, svetovalnih storitev in usposabljanja
za:

Del A: zemljiški kataster in kataster stavb

(a) pripravo zakonodajnega in političnega okvira;

Nabava blaga in zagotavljanje tehničnih, svetovalnih storitev in
usposabljanja za:

(b) izvajanje pilotskega vrednotenja nepremičnega premoženja
in sestava davčnih seznamov v izbranih občinah, ki jih potrdi
banka;

(a) izdelavo ortofoto načrtov in izboljšanih digitalnih katastrskih
načrtov;

(c) institucionalni razvoj v M F in izbranih občinah ter razvoj
strategije stikov z javnostjo.

(b) interpretacijo ortofoto načrtov, vnos podatkov o stavbah in
vzpostavitev podatkovne zbirke za register stavb in

Pel F: Financiranje stanovanjske gradnje in reforma hipotekarneaa
bančništva

(c) izdelavo podatkovnega vmesnika med računalniškimi sistemi
GU in uporabniškimi institucijami.
Pel B: zemljiška knjiga

Priprava zakonodaje za stanovanjsko gradnjo vključno s
hipotekarnim bančništvom z zagotavljanjem svetovalnih storitev
in usposabljanja.

Nabava blaga in zagotavljanje tehničnih, svetovalnih storitev in
usposabljanja za:

Pel G: Priprava zakonodaje na področju lastništva nepremičnin
Priprava zakonodaje v zvezi z lastništvom in evidentiranjem
nepremičnin z zagotavljanjem svetovalskih storitev in
usposabljanja.

(a) pomoč pri zmanjševanju zaostankov pri vpisovanju v
zemljiško knjigo na približno 44 okrajnih sodiščih in
(b) izdelavo podatkovnega vmesnika med računalniškimi sistemi
Vrhovnega sodišča in GU.

Pel H: Podpora koordinaciji projekta in strateške študije

Pel C: Razvoj sistema registracije stanovanj

(a) Zagotavljanje tehnične pomoči, usposabljanja in nabava blaga
za Projektno pisarno kot podpora Projektni pisarni pri izvajanju
projekta vključno z opravljanjem revizij, ki se zahtevajo po
projektu.

Razvoj metodologije za pospešitev registracije stanovanj z
izvajanjem pilotskih projektov, priprava zakonodajnega in
političnega okvira ter nabava blaga in zagotavljanje svetovalnih
storitev, usposabljanja in tehničnih storitev.

(b) Zagotavljanje svetovalnih storitev Projektni pisarni pri pripravi
strategije za (i) informacijsko tehnologijo in upravljanje ter (ii)
pokrivanje stroškov za sistem zemljiške knjige ter zemljiškega
katastra in katastra stavb.

Pel P: Zaiem in spremljanje rabe kmetijskih zemljišč
Nabava in zagotavljanje tehničnih storitev, blaga, svetovalnih
storitev in usposabljanja za razvoj in izvajanje sistema za zajem
in spremljanje rabe kmetijskih zemljišč v skladu z zahtevami
skupne kmetijske politike EU.

15. december 1999
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PRILOGA 3
Amortizacijski načrt vračanja obresti in glavnice

(b) "celotni pribitek na LIBOR" pomeni za obrestno obdobje, v
katerem se znesek črpa:

A. Splošne opredelitve
Za namene te priloge spodaj navedeni izrazi pomenijo:

(i) tri četrtine odstotka (3/4 %);

(a) "črpani znesek" v zvezi z obrestnim obdobjem pomeni skupni
znesek glavnice posojila, ki je bil črpan z računa posojila v tem
obrestnem obdobju;

(ii) zmanjšano (ali povečano) za tehtano povprečno maržo za to
obrestno obdobje pod (ali nad) ponujeno londonsko
medbančno obrestno stopnjo ali drugo referenčno stopnjo za
šestmesečne depozite za neodplačana posojila banke ali
njihove dele, ki jih je banka dodelila za financiranje posojil v
eni valuti ali delov teh posojil, kar vključuje tudi črpani znesek
v tem obrestnem obdobju;

(b) "obrestno obdobje" pomeni začetno obdobje od vključno
datuma tega sporazuma do prvega datuma plačila obresti, vendar
ne vključno s tem dnem; po tem začetnem obdobju pa vsako
obdobje od vključno datuma plačila obresti do naslednjega datuma
plačila obresti, vendar ne vključno s tem dnem;

kot ga banka upravičeno določi in je izražen v odstotku letno;

(c) "datum plačila obresti" pomeni kateri koli datum, določen v
odstavku 2.07 tega sporazuma;

(c) "fiksna osnovna stopnja" pomeni za vsak črpani znesek
protivrednost londonske medbančne obrestne stopnje za
šestmesečne depozite v evrih za vrednost na datum določitve
obrestne mere za takšen črpani znesek, izražena kot enotna
fiksna obrestna mera na podlagi fiksnih obrestnih mer za
posamezne obroke tega črpanega zneska, kot jo banka
upravičeno določi in je izražena v odstotku letno;

(d) "datum določitve obrestne mere" pomeni za vsak črpani
znesek prvi dan obrestnega obdobja po obrestnem obdobju, v
katerem je bil ta znesek črpan.
B. Obresti

(d) "fiksni celotni pribitek" pomeni za vsak črpan znesek:

1. Glavnica posojila se razdeli na posamezne črpane zneske.
Obresti se za vsakokraten neodplačani črpani znesek računajo
po obrestni meri na podlagi spremenljivega indeksa obrestnih
mer pred datumom določitve obrestne mere in po fiksni obrestni
meri po datumu določitve obrestne mere, kot je opisana v drugem
odstavku tega Dela B.

(i) tri četrtine odstotka (3/4 %);
(ii) zmanjšan (ali povečan) za maržo na datum določitve obresti
za ta črpani znesek, ki je pod (ali nad) ponujeno londonsko
medbančno obrestno stopnjo ali drugo referenčno stopnjo za
šestmesečne depozite za neodplačana posojila banke ali
njihove dele, ki jih je banka dodelila za financiranje posojil v
eni valuti ali delov teh posojil, kar vključuje tudi ta črpani znesek,
povečan za

2. (a) Od datuma črpanja vsakega črpanega in neplačanega
zneska pa do datuma določitve obrestne mere za ta črpani
znesek, vendar ne vključno s tem dnem, se računajo obresti za
vsak takšen znesek po obrestni meri, ki je enaka ustrezni
(i) osnovni stopnji LIBOR, povečani za

(iii) pribitek banke na porazdelitev tveganja, ki velja na datum
določitve obresti za ta črpan znesek,

(ii) celotni pribitek na LIBOR.

kot ga banka upravičeno določi in je izražen v odstotku letno.

(b) Od datuma določitve obrestne mere za vsak črpani znesek
do dokončnega poplačila se obresti na ta črpani znesek računajo
po obrestni meri, ki je enaka ustrezni:

4. Banka obvesti posojilojemalko o osnovni stopnji LIBOR,
celotnem pribitku na LIBOR, fiksni osnovni stopnji in fiksnem
skupnem pribitku za vsak črpan znesek takoj, ko jih določi.

(i) fiksni osnovni stopnji, povečani za

5. Kadar koli se banka zaradi sprememb na trgu, ki vplivajo na
določitev obrestnih mer, navedenih v tej prilogi, odloči, da je v
interesu posojilojemalcev nasploh in v interesu banke uporabiti
za določitev obrestnih mer za posojilo drugačno osnovo, kot je
predvidena v tej prilogi, lahko banka spremeni osnovo za določanje
obrestnih mer, kar velja za še nečrpane zneske posojila, in sicer
z najmanj šestmesečnim (6) vnaprejšnjim obvestilom
posojilojemalki o novi osnovi. Ta osnova začne veljati ob izteku
tega obdobja, če posojilojemalka v tem roku ne obvesti banke o
svojem ugovoru; v tem primeru se navedena sprememba za
posojilo ne uporablja.

(ii) fiksni celotni pribitek.
3. Za namene drugega odstavka tega Dela B spodaj navedeni
izrazi pomenijo:
(a) "osnovna stopnja LIBOR" pomeni za vsako obrestno obdobje,
v katerem se črpa znesek, londonsko medbančno obrestno
stopnjo za šestmesečne depozite v evrih za vrednost na prvi
dan takega obrestnega obdobja (ali v primeru začetnega
obrestnega obdobja za vrednost, ki je veljala na datum plačila
obresti pred prvim dnem takega obrestnega obdobja), kot jo banka
upravičeno določi in je izražena v odstotku letno;
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2. Ne glede na določbe prvega odstavka Dela C pa, če bi v skladu
z določbami omenjenega prvega odstavka kateri koli obrok
glavnice posameznega črpanega zneska zapadel v plačilo po
15. aprilu 2014, posojilojemalka na omenjeni datum plača tudi
skupni znesek vseh takšnih obrokov.

C. Vračilo
1. V skladu z določbami drugega odstavka tega Dela C
posojilojemalka vrne vsak črpan znesek posojila v polletnih
obrokih, ki se plačujejo 15. aprila in 15. oktobra, pri čemer se prvi
obrok plača sedmi (7.) datum plačila obresti po datumu določitve
obrestne mere za ta črpani znesek in zadnji obrok osemnajsti
(18.) datum plačila obresti po datumu določitve obrestne mere za
ta črpani znesek. Vsak obrok znaša eno dvanajstino (1/12)
črpanega zneska.

3. Po vsakem črpanju banka takoj obvesti posojilojemalko o
amortizacijskem načrtu za ta črpani znesek.

PRILOGA 4
Nabava

sklenjenih na podlagi postopkov za nakupe na tujem trgu v
skladu z določbami odstavkov 3.5 in 3.6 smernic.

I. poglavje: Nabava blaga in zagotavljanje tehničnih
storitev

(b) Tehnične storitve, ki po oceni stanejo manj kot protivrednost
200.000 USD po posamezni pogodbi do skupnega zneska,
ki ne presega protivrednosti 250.000 USD, se lahko zagotovijo
po pogodbah, sklenjenih na podlagi postopkov za nakupe na
tujem trgu v skladu z določbami odstavkov 3.5 in 3.6 smernic.

P9l A: Splošno
Blago in tehnične storitve morajo biti zagotovljeni v skladu z določili
I. poglavja "Smernic za nabave iz posojil MBOR in kreditov IDA",
ki jih je banka objavila januarja 1995 in spremenila januarja in
avgusta 1996, septembra 1997 in januarja 1999 (smernice) ter v
skladu z določili I. poglavja te priloge, navedenimi v nadaljevanju.

3. Nakupi na domaČem trgu
Del B: Mednarodni javni razpisi

(a) Blago, ki po oceni stane manj kot protivrednost 75.000 USD
po posamezni pogodbi do skupnega zneska, ki ne presega
protivrednosti 30.000 USD, se lahko nabavi po pogodbah,
sklenjenih na podlagi postopkov za nakupe na domačem
trgu v skladu z določbami odstavkov 3.5 in 3.6 smernic.

Razen če ni drugače določeno v Delu C tega poglavja, morajo biti
blago in tehnične storitve zagotovljeni po pogodbah, sklenjenih v
skladu z II. poglavjem smernic in petim odstavkom Dodatka 1 k
smernicam.
i -v
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Del C: Drugi postopki za nabavo

(b) Tehnične storitve, ki po oceni stanejo manj kot 75.000 USD v
protivrednosti po posamezni pogodbi do skupnega zneska,
ki ne presega protivrednosti 80.000 USD, se lahko zagotovijo
po pogodbah, sklenjenih na podlagi postopkov za nakupe na
domačem trgu v skladu z določbami odstavkov 3.5 in 3.6
smernic.

1. Domači javni razpisi
iiiOf':'..'C|Vr
"■ "•V; v
Tehnične storitve, ki po oceni stanejo manj kot protivrednost
300.000 USD po posamezni pogodbi do skupnega zneska, ki ne
presega protivrednosti 1,740.000 USD, se lahko zagotovijo po
pogodbah, sklenjenih v skladu z določbami odstavkov 3.3 in 3.4
smernic.
c sMr.-jd Ite&troe ti* ■ -not ■■ o.ii--.v*'t V ...<>■ -0.*>•' I
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2. Nakupi na tuiem trgu

Del D: Bančni pregled odločitev o nabavah
«•:r/jo on*'
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1. Načrtovanje nabav
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Pred izdajo vsakega razpisa za zbiranje ponudb je treba banki v
skladu z določbami prvega odstavka Dodatka 1 k smernicam
predložiti načrt nabav za projekt v pregled in potrditev. Nabava
vsega blaga mora potekati v skladu s takim načrtom nabav, ki ga
potrdi banka, in v skladu z določbami omenjenega prvega
odstavka.

(a) Blago, ki po oceni stane manj kot protivrednost 200.000 USD
po posamezni pogodbi do skupnega zneska, ki ne presega
protivrednosti 270.000 USD, se lahko nabavi po pogodbah,
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2. Predhodni pregled

Del C: Drugi postopki za izbor svetovalcev

(a) Za (i) vsako pogodbo za tehnične storitve, sklenjeno v skladu
z določbami Dela B te priloge, in (ii) prvo pogodbo za tehnične
storitve, sklenjeno v skladu z določbami prvega odstavka
Dela C te priloge, se uporabljajo postopki, določeni v drugem
in tretjem odstavku Dodatka 1 k smernicam.

1. Izbor na podlagi najnižjih stroškov
Storitve opravljanja revizij po projektu, ki po oceni skupaj stanejo
manj kot protivrednost 230.000 USD, se zagotavljajo po pogodbah,
sklenjenih v skladu z določbami odstavkov 3.1 in 3.6 smernic za
svetovalce.

(b) Za (i) prvo pogodbo za blago in (ii) prvo pogodbo za tehnične
storitve, sklenjeno v skladu z določbami drugega in tretjega
odstavka Dela C, se uporabljajo naslednji postopki:

2. Posamezni svetovalci
Storitve za opravljanje nalog, ki izpolnjujejo pogoje iz odstavka
5.1 smernic za svetovalce, se zagotavljajo po pogodbah,
sklenjenih s posameznimi svetovalci v skladu z določbami
odstavkov 5.1 do 5.3 smernic za svetovalce.

(i) pred izbiro dobavitelja po postopkih za nabavo
posojilojemalka predloži banki poročilo o primerjavi in
ocenjevanju prejetih ponudb;
(ii) pred podpisom pogodbe po postopkih za nabavo
posojilojemalka predloži banki kopijo specifikacij in kopijo
osnutka pogodbe in

Del D; Bančni pregled izbora svetovalcev
1. Načrtovanje izbora

(iii) uporabljajo se postopki, določeni v odstavkih 2 (f), 2 (g)
in 3 iz Dodatka 1 k smernicam.

Pred objavo vsakega razpisa za zbiranje ponudb svetovalcev je
treba v skladu z določbami prvega odstavka Dodatka 1 k
smernicam za svetovalce banki predložiti načrt za izbor
svetovalcev po projektu v pregled in potrditev. Izbor svetovalnih
storitev mora potekati v skladu s takim načrtom izbora, ki ga
potrdi banka, in v skladu z določbami omenjenega prvega
odstavka.

3. Naknadni pregled
Za vsako pogodbo, ki se ne ureja po drugem odstavku tega dela,
se uporabljajo postopki, navedeni v četrtem odstavku Dodatka 1
k smernicam.

2. Predhodni pregled

II. poglavje: Najemanje svetovalcev

(a) Za vsako pogodbo v ocenjeni protivrednosti 200.000 USD ali
več se uporabljajo postopki, določeni v prvem, drugem (razen
drugega pododstavka odstavka 2(a)) in petem odstavku
Dodatka 1 k smernicam za svetovalce.

Pel A; Splošno
Svetovalne storitve se zagotavljajo v skladu z uvodom in IV.
poglavjem "Smernic za najemanje svetovalcev s strani
posojilojemalcev Svetovne banke", ki jih je banka objavila januarja
1997 in spremenila septembra 1997 ter januarja 1999 (smernice
za svetovalce) in v skladu z določbami drugega poglavja te priloge.

(b) Za vsako pogodbo v ocenjeni protivrednosti 100.000 USD ali
več se uporabljajo postopki, določeni v prvem, drugem (razen
drugega pododstavka odstavka 2(a)) in petem odstavku
Dodatka 1 k smernicam za svetovalce.

Del B; Izbor na podlagi kakovosti in stroškov

(c) Za vsako pogodbo s posameznimi svetovalci v ocenjeni
protivrednosti 25.000 USD ali več se banki v predhodni
pregled in potrditev predložijo dokazila o strokovni
usposobljenosti, izkušnjah, delovnih področjih in pogojih
najemanja svetovalcev. Pogodbe se sklenejo šele po potrditvi
banke.

1. Razen če ni drugače določeno v Delu C tega poglavja, se
svetovalne storitve zagotavljajo po pogodbah, sklenjenih v skladu
z določbami II. poglavja smernic za svetovalce, tretjega odstavka
Dodatka 1 k tem smernicam, Dodatka 2 k tem smernicam in
določb odstavkov 3.13 do 3.18 teh smernic, ki se uporabljajo za
izbor svetovalcev na podlagi kakovosti in stroškov.

Za vsako pogodbo, ki se ne ureja po drugem odstavku tega dela,
se uporabljajo postopki, navedeni v četrtem odstavku Dodatka 1
k smernicam za svetovalce.

poročevalec, št. 86

106

15. december 1999

PRILOGA 5
Program izvajanja

1. Posojilojemalka zagotovi, da Projektna pisarna deluje do
dokončanja projekta neprekinjeno in v skladu z navedenimi
postopki in opredeljenimi nalogami ter da ima ustrezne
delavce, vključno s tehničnim vodjem projekta, ter
proračunska sredstva, potrebna za dosego ciljev projekta in
sprejemljiva za banko.

nepremičnine, ki odraža rezultate pilotskih projektov iz Dela
E projekta, in (ii) najkasneje do 31. decembra 2002 spremenjen
osnutek zakona predloži parlamentu v sprejem.
9. Posojilojemalka (i) najkasneje do 30. junija 2002 predloži banki
v pregled spremenjene osnutke zakonov ali sprememb
obstoječih zakonov za vpis posameznih stanovanj, ne da bi
bilo pri tem treba vpisati vsa stanovanja v stavbi, v kateri so,
in (ii) najkasneje do 31. decembra 2002 predloži te revidirane
osnutke zakonov ali sprememb v sprejem parlamentu.

2. Posojilojemalka zagotovi, da Programski svet do dokončanja
projekta skrbi za koordinacijo izvajanja projekta s člani in pod
pogoji, sprejemljivimi za banko.
3. Posojilojemalka zagotovi, da Vrhovno sodišče uvede
standarde za opravljanje storitev za vpis nespornih prenosov
nepremičnin, tako da se maksimalni čas za izvedbo postopka
skrajša v skladu z naslednjim terminskim načrtom: (i) do 31.
decembra 2000 na 90 delovnih dni; (ii) do30. junija 2001 na 50
delovnih dni, (iii) do 31. decembra 2001 na 20 delovnih dni;
(iv) do 31. decembra 2002 na 15 delovnih dni; (v) do 31.
decembra 2003 na 10 delovnih dni in (vi) do 31. decembra
2004 na 6 delovnih dni.

10. Posojilojemalka zagotovi, ne da bi bile pri tem kakor koli
omejene obveznosti posojilojemalke v skladu z odstavkom
3.01 tega sporazuma, da se vsako leto v proračunu
posojilojemalke predvidi dovolj sredstev za sofinanciranje
stroškov projekta v takšnem znesku, kot je dogovorjeno z
banko.
11. Posojilojemalka:
(a)vodi politiko in postopke, ki ji zagotavljajo trajno spremljanje
in nadziranje ter ocenjevanje izvajanja projekta in doseganje
zastavljenih ciljev v skladu s kazalniki, sprejemljivimi za banko,

4. Najkasneje do 30. junija 2001 posojilojemalka pripravi in predloži
banki v pregled osnutek strategije za pokrivanje stroškov
GU in sistema evidentiranja nepremičnin iz Dela H projekta, s
katero se določijo ravni cen za te storitve, in najkasneje do
30. junija 2002 posojilojemalka sprejme in izvede omenjeno
strategijo, kot je dogovorjena z banko.

(b) do približno 30. aprila 2002 pripravi in predloži banki poročilo
v skladu s pogoji, sprejemljivimi za banko, ki vključuje rezultate
spremljanja in nadziranja ter ocenjevanja izvajanja projekta,
izvedenih v skladu z odstavkom (a) te točke v obdobju pred
datumom tega poročila, in določa priporočene ukrepe za
zagotovitev učinkovitega izvajanja projekta in doseganja ciljev
projekta v obdobju po datumu poročila, in

5. Posojilojemalka najkasneje do 30. junija 2000 pripravi in predloži
banki v pregled osnutek strategije za informacijsko tehnologijo
in upravljanje za GU, MKGP, Vrhovno sodišče in MF in
najkasneje do 31. decembra 2001 sprejme in izvede omenjeno
strategijo, kot je dogovorjena z banko.

(c) do 30. junija 2002 ali na kasnejši datum, ki ga zahteva
banka, skupaj z banko pregleda poročilo iz odstavka (b) te
točke in nato na podlagi sklepov in priporočil omenjenega
poročila in stališča banke sprejme vse ukrepe, ki so potrebni
za zagotovitev učinkovitega dokončanja projekta in doseganja
zastavljenih ciljev.

6. Do 30. junija 2000 posojilojemalka pripravi postopke in sprejme
predpise o pristojnosti GU in Vrhovnega sodišča v zvezi s
sistemom evidentiranja nepremičnin.
7. Posojilojemalka med izvajanjem projekta izda vsa potrdila o
varnostnem preverjanju, ki so potrebna, da se lahko načrti
ozemlja posojilojemalke obdelujejo zunaj ozemlja
posojilojemalka pravočasno in po razumni ceni ter zagotovi,
da GU pospeši izdajo potrdil o varnostnem preverjanju.

12. Posojilojemalka vsako četrtletje z začetkom tri (3) mesece po
datumu začetka veljavnosti tega sporazuma in do dokončanja
projekta predloži banki poročila o izvajanju projekta, ki
vključujejo rezultate spremljanja in nadziranja ter ocenjevanja
izvajanja projekta v skladu z odstavkom (a) 10. točke te
priloge.

8. Posojilojemalka (i) najkasneje do 30. junija 2002 predloži banki
v pregled spremenjen osnutek zakona o davku na
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Dodatno pismo št. 1

Dodatno pismo št. 2

REPUBLIKA SLOVENIJA

REPUBLIKA SLOVENIJA

17. november 1999
Mednarodna banka za obnovo
in razvoj
1818 H Street, N.W.
Washington DC 20433
Združene države Amerike

17. november 1999
Mednarodna banka za obnovo
in razvoj
1818 H Street, N.W.
VVashington DC 20433
Združene države Amerike

Zadeva: Posojilo št. 4498 SLO
(Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin)
Odstavek 9.02 Splošnih pogojev
Finančni in ekonomski podatki

Zadeva: Posojilo št. 4498 SLO
(Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin)
Kazalniki uspešnosti ter spremljanja in nadziranja
Spoštovani!

Spoštovani!
V zvezi z danes sklenjenim sporazumom med Republiko Slovenijo
(državo članico) in Mednarodno banko za obnovo in razvoj
(banko) za zgoraj navedeno posojilo v imenu države članice
izjavljam naslednje:

To pismo se nanaša na določbe iz 11. točke Priloge 5 k sporazumu
o posojilu za Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin
(projekt) med Mednarodno banko za obnovo in razvoj (banko) in
Republiko Slovenijo (posojilojemalko), ki je enakega datuma kot
to pismo.

1. Razumemo in soglašamo, da za namene iz odstavka 9.02
Splošnih pogojev banka zahteva od države članice, da jo obvesti
o novih "posojilnih obveznostih" (ki so opredeljene v priročniku
Svetovne banke "Debtor Reporting System Manual" iz januarja
1989), in to najkasneje v tridesetih dneh po izteku vsakega
četrtletja, v katerem je nastal dolg, in da jo obvešča o "transakcijah
v okviru dolga" (kot je to opredeljeno) najkasneje do 31. marca
vsakega leta, ki sledi letu, za katero je bilo sestavljeno poročilo.

Posojilojemalka soglaša z banko, da bodo kazalniki, navedeni v
dodatku k temu pismu, posojilojemalki podlaga za spremljanje in
nadziranje ter vrednotenje napredovanja projekta in doseganja
njegovih ciljev.

2. Zagotavljamo, da javna sredstva, ki so opredeljena v odstavku
9.03, niso obremenjena s hipoteko, zastavo, bremeni, posebnimi
pravicami, prednostmi ali drugimi pridržnimi pravicami, razen tistih,
ki so izključene v skladu s točko (c) odstavka 9.03 Splošnih
pogojev, in sicer kot zavarovanje za zunanje dolgove. Pri zunanjih
javnih dolgovih ni neizpolnjenih finančnih obveznosti.

Mitja Gaspari, l.r.
Pooblaščeni predstavnik

S spoštovanjem!
REPUBLIKA SLOVENIJA

Razume se, da se lahko banka pri podelitvi posojila opira na
izjave, navedene ali omenjene v tem pismu.
S spoštovanjem!
REPUBLIKA SLOVENIJA
Mitja Gaspari, l.r.
Pooblaščeni predstavnik
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3. člen

4. člen

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za finance Republike
Slovenije.

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

OBRAZLOŽITEV

osnovi Zakona o najemu posojila pri MBOR za Projekt
posodobitve evidentiranja nepremičnin v višini 14,050.000
EUR, z rokom odplačila 9 let, z vključenim 3-letnim odlogom
odplačevanja glavnice. Obrestna mera za izbrani način
odplačevanja posojila je fiksna. Celotno posojilo je sestavljeno
iz enajstih delnih posojil z različnimi fiksnimi obrestnimi merami,
ker je od začetka leta 2000 do konca črpanja posojila 11
polletnih obdobij. Vsako delno posojilo je enako vsoti črpanih
zneskov v enem polletnem obdobju. Vsako delno posojilo se
odplačuje po fiksni obrestni meri, ki se določi na koncu
polletnega obdobja in velja za ves čas odplačevanja delnega
posojila.

1. Vlada Republike Slovenije je na 17. seji 12. junija 1997potrdila
Strategijo Svetovne banke za Republiko Slovenijo. Eno izmed
področij, kjer je bila predvidena tehnična pomoč strokovnjakov
Svetovne banke in najem finančnih sredstev, je bilo financiranje
trga nepremičnin. Predpogoj za učinkovit trg nepremičnin pa
so urejene nepremičninske evidence.
Vlada Republike Slovenije je na 78. seji 1. 10. 1998 obravnavala
predlog posodobitve evidentiranja nepremičnin in sprejela
sklep, da se Ministrstvo za finance in Ministrstvo za okolje in
prostor s Svetovno banko dogovorita za pridobitev posojila,
ki bo omogočilo posodobitev evidentiranja nepremičnin.
VladaRSjena 106. seji 22. aprila 1999 obravnavala in sprejela
pobudo in izhodišča za pogajanja za sklenitev posojilne
pogodbe med Republiko Slovenijo in Svetovno banko Mednarodno banko za obnovo in razvoj (MBOR) za Projekt
posodobitve evidentiranja nepremičnin, ki jih je potrdil Odbor
za mednarodne odnose Državnega zbora na 82.
korespondenčni seji dne 28. aprila 1999.

Fiksna obrestna mera je sestavljena iz:
1) tržno določene osnovne obrestne mere, izračunane kot
ponderirano povprečje obrestnih mer, pri čemer je ponder
dospelost posameznega obroka delnega posojila. Fiksna
obrestna mera (znana kot amortizacijska swap obrestna
mera) je določena v odnosu do obrestne mere LIBOR in
2) fiksnega celotnega pribitka, ki je sestavljen iz:
a) posojilne marže v višini 0,75 %;
b) minus (ali plus) marže, po kateri se MBOR zadolžuje na
finančnih trgih;
c) pribitka MBOR na tveganje.

Pogajanja med RS in MBOR so bila uspešno zaključena 13.
maja 1999 v regionalni pisarni Svetovne banke v Budimpešti,
zapisnik pogajanj pa podpisan po pošti 26. maja 1999.
Državni zbor Republike Slovenije je Zakon o najemu najemu
posojila pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj (MBOR)
za Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin (ZNPPEN)
sprejel na svoji seji 21. 10. 1999. Sporazum o posojilu med
Republiko Slovenijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj
za Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin je bil
podpisan 17. novembra 1999 v Ljubljani. Sporazum je za
Republiko Slovenijo podpisal minister za finance, Mitja
Gaspari, za Mednarodno banko za obnovo in razvoj pa Roger
Grawe, direktor Svetovne banke v Budimpešti.

Od dneva posameznega črpanja do dneva določitve fiksne
obrestne mere za posamezno delno posojilo pa se obresti plačujejo
po obrestni meri, ki je sestavljena iz:
1) obrestne mere LIBOR za šestmesečne depozite v EUR in
2) celotnega pribitka za LIBOR, ki sestoji iz:
a) posojilne marže v višini 0,75 %;
b) minus (ali plus) marže, po kateri se MBOR zadolžuje na
finančnih trgih.
Obresti so plačljive na isti dan kot glavnica posojila, pri čemer se
v prvih treh letih črpanja odplačujejo samo obresti. Stroški najema
posojila znašajo 1 % vrednosti posojila in bodo plačani direktno iz
sredstev posojila. Stroški nečrpanega dela posojila znašajo
0,75 % letno. V skladu s Splošnimi pogoji MBOR (člen 3.02),
sprejetimi ob včlanitvi Republike Slovenije v MBOR, ki veljajo za
vse članice MBOR, se marža za nečrpani del posojila začne
obračunavati v 60 dneh po podpisu posojila, ne glede na to, ali je
posojilo že ratificirano v Državnem zboru ali ne. Država se z
zakonom obvezuje, da se razpisi za nakup blaga in storitev, ki se
financirajo iz posojila MBOR, izvajajo v skladu s Pravili za izvajanje
javnih naročil za posojila MBOR in posojila Mednarodne agencije
za razvoj, ki so določena v posojilni pogodbi na podlagi odprtih
mednarodnih razpisov in pod enakimi pogoji za udeležence iz

2. Celotna vrednost Projekta posodobitve evidentiranja
nepremičnin znaša 28,9 mio USD. Od te vrednosti bo MBOR
zagotovila posojilo v višini 15 mio USD oziroma cca. 52 %
celotne vrednosti projekta. Zaradi nižje obrestne mere je bolj
racionalna odločitev za najem posojila v EUR. Protivrednost
15 mio USD predstavlja 14,050.000 EUR (1 USD = 1,0659
EUR po tečaju 30. aprila 1999). Z najetjem posojila bo
omogočena pospešena dinamika izvedbe projekta, ki je
pomembna tudi za izpolnjevanje pogojev za vstop Slovenije v
Evropsko unijo.
3. Posojilo MBOR bo mogoče koristiti na osnovi sklenjenega
sporazuma o posojilu med Republiko Slovenijo in MBOR na

poročevalec, št. 86

112

15. december 1999

vseh držav. Zakon določa, da v imenu in za račun Republike
Slovenije posojilno pogodbo s prilogami med Republiko Slovenijo
in MBOR podpiše minister, pristojen za finance ali njegov
pooblaščenec (2. člen).

kar pa brez predvidene dinamike izvajanja projekta nebo mogoče.
Projekt bo prispeval k razvoju učinkovitejšega trga nepremičnin
in razvoju stanovanjskega financiranja. Pogoji za realizacijo tega
projekta in pridobitev ustreznih virov financiranja bodo zagotovljeni
z ratifikacijo posojilne pogodbe med Republiko Slovenijo in MBOR.

4. Sredstva za izpolnjevanje obveznosti iz posojilne pogodbe se
zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.

7. Sporazum začne veljati z dnem, ko so bili v Republiki Sloveniji
končani notranjepravni postopki za začetek veljavnosti tega
Sporazuma.

5. Posojilni pogoji so standardni pogoji MBOR in veljajo za vse
članice, ki jim MBOR odobrava posojila.

8. Sklenitev Sporazuma je v skladu s predpisi Evropskih skupnosti.

6. Omenjeni projekt je prioritetnega pomena kot predpogoj za
kakovostno vodenje kmetijske politike pri vključevanju v Evropo
in prehod na evropski sistem kmetijskih subvencij. Glavnina zajetih
podatkov rabe zemljišč mora biti pripravljena do konca leta 2001,

15. december 1999

9. Ratifikacija Sporazuma ne zahteva sprejetja novih oziroma
spremembe veljavnih predpisov.
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' NAROČILNICA
| Ime in priimek:

|

i Naslov:
■ Telefon:

Poštna številka:

.

Podjetje:
I Davčna številka:
| NAROČAM

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE

|

i Datum:
I Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:
| Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
I ŠUBIČEVA 4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173
I Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece,
i

i

Izdaja Državni zbor Republike Slovenije • Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (061) 12-61 222 - Tisk SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana • Polje - Cena izvoda 320 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike
Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (061) 17-61-215 ali 12-61-222 (215). Številka faksa: (061) 12-58-173. ISSN 1318-0169. V
skladu s sedmo točko 25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja
davka na dodano vrednost (Ur.I. RS, št. 89/98 in 4/99).

