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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
DOPOLNITVI

OBNOVI

ZAKONA

OBJEKTOV

RAZVOJA

V

0

IN

POSOČJU

POPOTRESNI

SPODBUJANJU

(ZPOSRP-A)

• EPA 1014 - II - hitri postopek
Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika državnega zbora
Republike Slovenije predlagata podpisana poslanca
Državnemu zboru Republike Slovenije

obravnava po hitrem postopku, saj gre za določbe, ki urejajo
dopolnitev zakona za odpravo posledic naravne nesreče pri
čemer gre za odpravo napake pri sprejemanju veljavnega
zakona, zaradi katere so bili gospodarski subjekti na
prizadetem področju v neenakopravnem položaju.

- PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O
POPOTRESNI OBNOVI OBJEKTOV IN SPODBUJANJU
RAZVOJA V POSOČJU

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora bosta pri delu delovnih teles in Državnega zbora
Republike Slovenije sodelovala spodaj podpisana poslanca
Ivan Božič in Miroslav Mozetič.

Na podlagi 201. člena Poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije predlagata, da Državni zbor predlog zakona

Ivan Božič, l.r.
Miroslav Mozetič, l.r.

Predlagatelja Zakona o dopolnitvi zakona o popotresni
obnovi objektov in spodbu|anju razvoja v Posočju - EPA
1014-11, ki sta ga vložila 9.12.1999 po hitrem postopku,
predlagata, da Državni zbor Republike Slovenije predlog
navedenega zakona obravnava v skladu s 204.a členom, to
je po skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevne
spremembe oz. dopolnitve zakona.

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora bosta pri delu delovnih teles in Državnega zbora
Republike Slovenije sodelovala spodaj podpisana poslanca
Ivan Božič in Miroslav Mozetič.
Ivan Božič, l.r.
Miroslav Mozetič, l.r.

pravne osebe. To pomeni, da davčne olajšave niso imeli možnosti
uveljavljati davčni zavezanci, ki so registrirani kot samostojni
podjetniki posamezniki. Takšno razlikovanje pa je nevzdržno in
neutemeljeno s stališča enakosti gospodarskih subjektov.

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
S predlogom zakona želimo popraviti napako, ki je bila storjena
Pri sprejemanju veljavnega Zakona o popotresni obnovi ( Ur.l.RS,
št.45/98), ki v 1. odstavku 47.člena in v Navodilu o popotresni
obnovi (Ur.l.št.12/99) določa, da davčnim zavezancem pravnim
osebam, ki vlagajo sredstva v opredmetena osnovna sredstva v
občinah Bovec, Kobarid in Tolmin, če gre za vlaganja, ki so v
skladu s prioritetami programa pri popotresni obnovi Posočja,
Pripada dodatna olajšava, poleg olajšave, ki je predpisana v 39.
členu Zakona o davku od dobička pravnih oseb (Ur.l.št. 72/93,20/
95,18/96 in 34/96). Olajšava se pravnim osebam prizna v obliki
znižanja
davčne osnove pri davčnem obračunu za davčni leti
1
998 in 1999 in sicer v višini vloženega zneska, vendar največ
do polovice davčne osnove.

V geografskem prostoru, ki ga opredeljuje zakonska določba,
deluje precejšnje število samostojnih podjetnikov posameznikov,
ki so s takšno ureditvijo prikrajšani, v kolikor so v omenjenem
obdobju investirali.
Zakon o dohodnini (Ur.list RS, št.71/93, popr. 2/94,7/95, in 44/96)
v 48. členu, ki določa, da zavezanec lahko v letni davčni napovedi
uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 40% investiranega
zneska v opredmetena osnovna sredstva, razen v osebna
motorna vozila, podobno ureja za fizične osebe. Če davčni
zavezanec proda oziroma odtuji opredmeteno osnovno sredstvo
prej kot v treh letih po letu, v katerem je izkoristil davčno olajšavo
iz prvega odstavka tega člena, mora za znesek izkoriščene
davčne olajšave povečati davčno osnovo, in sicer v letu prodaje
oziroma odtujitve sredstva.

Neposredno iz zgoraj navedenega besedila izhaja, da se omenjena
dodatna olajšava priznava izključno davčnim zavezancem, ki so
22. december 1999
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predlagano dopolnitvijo bomo uredili, enako kot za pravne osebe,
uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganja, v skladu s programom
razvojne pomoči pri popotresni obnovi Posočja, v opredmetena
osnovna sredstva v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin tudi davčnim
zavezancem, ki so registrirani kot samostojni podjetniki
posamezniki. S tem bi odpravili neenakopravnost gospodarskih
subjektov na prizadetem geografskem področju.

Z dopolnitvijo zakona kot predlagamo, bi poleg opredeljene olajšave
v zakonu o dohodnini tudi samostojnim podjetnikom
posameznikom priznavali zmanjšanje osnove za vlaganje v
popotresno obnovo.

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA
S predlogom zakona želimo dopolniti Zakon o popotresni obnovi
objektov in spodbujanju razvoja v Posočju in s tem odpraviti
napako, ki je bila storjena pri sprejemanju veljavnega zakona v
opredelitvi davčnih zavezancev v 47. členu. Namen zakona je bil
omogočiti uveljavljanje zmanjšanja davčne osnove za vse
gospodarske subjekte, ki so vlagali sredstva v obnovo, tudi
kmetom in samostojnim podjetnikom, kar je razvidno iz razprav
poslancev ob sprejamanju amandmajev v državnem zboru. S

Za izvedbo zakona niso potrebna dodatna proračunska sredstva.
Glede na sprejeto dopolnitev osnovnega člena zakona in tako
priznane davčne olajšave, pa bo skladno s priznanimi
uveljavljenimi davčnimi olajšavami nekoliko nižji priliv iz naslova
davkov od dobička v državnem proračunu.

II. BESEDILO ČLENOV

" in 48. členom zakona o dohodnini".

3. FINANČNE POSLEDICE

Ostalo besedilo ostane nespremenjeno.
1. člen
2. člen

V 1.odstavku 47.člena Zakona o popotresni obnovi objektov
in spodbujanju razvoja v Posočju (Ur.l.št.:45/98, ) se za
besedilom:

Vložena sredstva v letu 1998, opredeljena v 47.členu zakona o
popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju
(Ur.l.št.:45/98, 67/98), za katera davčni zavezanci niso uveljavljali
zmanjšanja davčne osnove, se odštevajo od osnove za davek
za leto 1999 in za leto 2000.

" Ne glede na določbo 39. člena zakona o davku od dobička
pravnih oseb" doda besedilo:
"In ne glede na določbo 48. člena zakona o dohodnini" in za
besedilom:

3. člen

"za leto 1998 in 1999" doda besedilo:

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu,
uporablja pa se tudi za odmero davka za leto 1999.

"in 2000" ter za besedilom:
" v skladu z 39. členom zakona o davku od dobička pravnih
oseb" se doda besedilo:

poročevalec, št. 88
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III. OBRAZLOŽITEV:

V prvem členu zakona je opredeljena dopolnitev 47. člena
Zakona o o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v
Posočju (Ur.l.št.:45/98, 67/98).

opredmetena osnovna sredstva v občinah Bovec, Kobarid in
Tolmin, vloženi znesek odšteva od osnove za davek za leto 1998
in 1999 in 2000 poleg 40% zneska investiranega v skladu z 39.
členom zakona o davku od dobička pravnih oseb In 48. členom
zakona o dohodnini, vendar največ do polovice davčne osnove,
če gre za vlaganja, ki so v skladu s prioritetami programa razvojne
pomoči pri popotresni obnovi Posočja.

47. člen zakona dopolnjujemo z določbo, ki bo enako kot pravnim
osebam tudi za samostojne podjetnike posameznike omogočila
dodatno uveljavljanje zmanjšanja davčne osnove za vlaganja v
opredmetena osnovna sredstva na področju občin Bovec, Kobarid
in Tolmin. Člen določa, da se zmanjšanje davčne osnove uveljavlja
lahko tudi v letu 2000.

(2) Navodilo o ugotavljanju dodatne davčne olajšave iz prejšnjega
odstavka predpiše minister za finance.

47. člen

V drugem členu določamo, da se zmanjšanje davčne osnove
uveljavlja v letu 1999 in 2000, tudi za tiste zavezance, ki zaradi
pomanjkljivih določb 47. člena niso mogli uveljavljati zmanjšanja
davčne osnove za leto 1998.

(1) Ne glede na določbo 39. člena zakona o davku od dobička
Pravnih oseb In ne glede na določbo 48. člena zakona o
dohodnini se davčnim zavezancem, ki vlagajo sredstva v

V tretjem členu pa predlagamo, da je rok za začetek veljavnosti
zakona naslednji dan po objavi zakona v Uradnem listu RS, zakon
pa se uporablja tudi za odmero davka v letu 1999.

IV. ČLEN ZAKONA, KI SE DOPOLNJUJE

in 1999 poleg 40% zneska investiranega v skladu z 39. členom
zakona odavku od dobička pravnih oseb, vendar največ do
polovice davčne osnove, če gre za vlaganja, ki so v skladu s
prioritetami programa razvojne pomoči pri popotresni obnovi
Posočja.

Tako dopolnjen 47. člen bi se glasil:

47. člen
(1) Ne glede na določbo 39. člena zakona o davku od dobička
Pravnih oseb se davčnim zavezancem, ki vlagajo sredstva v
opredmetena osnovna sredstva v občinah Bovec, Kobarid in
Tolmin,vloženi znesek odšteva od osnove za davek za leto 1998

22. december 1999
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odstavka predpiše minister za finance.
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Umik

VLOŽENEGA

SPREMEMBI

GOZDARSKI

PRELOGA

ZAKONA

ZAKONA

O

ZBORNICI

0

KMETIJSKO

SLOVENIJE

(ZKGZ)
- EPA 1009 - II - skrajšani postopek in
vložitev novega

PREDLOGA

ZAKONA

ZAKONA

KMETIJSKO

O

ZBORNICI

O

SLOVENIJE

SPREMEMBI

GOZDARSKI

(ZKGZ-?)

- EPA 1010 - II - skrajšani postopek

Podpisani poslanec umika vloženi

Ker je v tekstu vloženega zakona pomotoma pri prepisovanju
izpadla beseda "Slovenije", vlaga podpisani poslanec
popravljeno (novo) besedilo predloga zakona o Kmetijsko
gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ).

- PRELOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O KMETIJSKO
GOZDARSKI ZBORNICI IN VLOŽITEV NOVEGA PREDLOGA
ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O KMETIJSKO
GOZDARSKI ZBORNICI SLOVENIJE

Janko VEBER, l.r.

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št.
48/92) ter na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije (Uradni list, št. 40/93, 80/94 in 28/
96) vlaga podpisani poslanec

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

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O
KMETIJSKO GOZDARSKI ZBORNICI SLOVENIJE

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora bo na sejah delovnih teles in na seji Državnega zbora
sodeloval predlagatelj zakona.

in ga pošilja v obravnavo ter sprejem.

Predlagatelj zakona
Janko VEBER, l.r.
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I. UVOD

zbornici. Takšna rešitev pomeni neracionalno podvajanje na
omenjenem področju, pa tudi poseg v stroko in strokovna opravila,
ki že potekajo. To posledično pomeni tudi ogrožanje dejavnosti in
obstoja Oddelka za živinorejo pri Kmetijskem inštitutu Slovenije,
hkrati pa bi takšna določba, ki je sedaj v Zakonu o Kmetijsko
gozdarski zbornici, zahtevala novo organiziranje ustrezne službe
pri KGZ, ki sedaj nima niti kadra niti opreme za to dejavnost, kar
pomeni, da bi lahko imeli resne težave in probleme na živinorejskem
področju. Zaradi vseh teh razlogov predlagam spremembo
Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, konkretno
njegovega 4. člena, sedme alinee.

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
V Zakonu o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list
RS, št. 41/99) je v četrtem členu, v sedmi alinei določba, da pri
uresničevanju svojega namena zbornica skrbi za vodenje kontrole
proizvodnje in selekcije za govedo, prašiče, konje, drobnico in
druge vrste domačih živali. Kar zadeva vodenje kontrole
proizvodnje in selekcije za govedo ter prašiče, se s to dejavnostjo
že vrsto let uspešno ukvarja Oddelek za živinorejo, ki delu|e v
okviru Kmeti|skega inštituta Slovenije.
Kmetijski inštitut Slovenije je javni raziskovalni zavod. Njegova
sedanja ustanoviteljica je Vlada Republike Slovenije. Svoje
ustanoviteljske pravice uveljavlja po zastopanosti predstavnikov
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstva
za znanost in tehnologijo v upravnem odboru inštituta. Gre za
nepridobitno ustanovo z opredeljenimi dejavnostmi v smislu javne
službe. Inštitut zaposluje 130 delavcev, od katerih je 55
raziskovalcev. Med temi jih ima približno dobra polovica končano
eno od oblik podiplomskega študija v tujini in doma. Svojo
dejavnost izvaja v okviru sedmih oddelkov in eden od teh je že
omenjeni Oddelek za živinorejo.

2. Cilji in načela zakona
Osnovni namen predlaganega zakona je, da se pri Kmetijskem
inštitutu Slovenije ohrani in nadaljuje z dejavnostjo in strokovnim
delom Oddelek z živinorejo in da se zaradi tega iz Zakona o
Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije črta določba, da zbornica
opravlja kontrolo proizvodnje in selekcije za govedo ter prašiče.
S tem bi zagotovili nadaljnje kvalitetno in strokovno delo v zvezi s
temi nalogami, kar je pomemben cilj na področju kmetijstva ob
njegovem vključevanju v Evropsko unijo. S predlagano
spremembo bi sledili tudi načelu ter zahtevi racionalne
organiziranosti in učinkovite strokovne dejavnosti.

Oddelek za živinorejo se ukvarja z raziskovalnim, strokovnim in
svetovalnim delom na področju govedoreje in prašičereje. Da se
je kvalitetno in strokovno usposobil za to delo, je potreboval skoraj
pet let. Pri raziskavah sodeluje z Biotehniško fakulteto, oddelkom
za zootehniko . Med njegovimi poglavitnimi nalogami in temami so
tudi kontrola proizvodnih lastnosti v govedoreji, selekcija na tem
področju ter vprašanja selekcije, klavne kakovosti in svetovanja
v prašičereji. Za te naloge je inštitut visoko strokovno
usposobljen in ima tudi ustrezno tehnologijo.

3. Finančne posledice za proračun Republike
Slovenije
Predlog zakona ne bo povzročil stroškov za proračun Republike
Slovenije. Predlagana rešitev lahko celo pomeni finančni prihranek,
saj na eni strani ne bomo razvrednotili sredstev, ki so že bila
vložena v Kmetijski inštitut Slovenije oziroma v njegov oddelek za
živinorejo, na drugi strani pa ne bo potrebno trositi sredstev za
nastajanje nove ustrezne službe v okviru Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije.

Zato ni nobenega pravega razloga, da bi naloge kontrole
proizvodnje in selekcije za govedo ter prašiče opravljala Kmetijsko
gozdarska zbornica kot je sedaj opredeljeno v zakonu o tej

II. BESEDILO ČLENOV
l.člen

2. člen

V Zakonu o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list
RS, št. 41/99) se v sedmi alinei, prvega odstavka 4. člena, črtata
besedi "govedo, prašiče".

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

poročevalec, št. 88
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III. OBRAZLOŽITEV
V prvem členu črtamo iz zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici
Slovenije sedanjo rešitev, da bi zbornica opravljala kontrolo
proizvodnje in selekcije tudi za govedo in prašiče. To nalogo že
sedaj kvalitetno in strokovno opravlja Oddelek za živinorejo pri
Kmetijskem inštitutu Slovenije. Racionalno in strokovno utemeljeno
bi bilo, da teh nalog ne bi podvajali oziroma prenašali na novo

ustanovljeno zbornico, ki za ta opravila sedaj nima niti kadra niti
opreme.
Drugi člen opredeljuje, kdaj naj začne veljati predlagani Zakon o
spremembi zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije.

zagotavlja gospodarsko svetovanje oziroma posreduje in
pospešuje tovrstno svetovanje, če ga ne izvaja sama;
v mejah, ki jih določata zakon in statut, zastopa člane v
gospodarskih, tehničnih, pravnih in socialnih vprašanjih, zlasti
pred državnimi organi, organi lokalnifl skupnosti in nosilci
javnih pooblastil;
vodi seznam svojih članov;
opravlja druge naloge.

IV. BESEDILO ČLENA, KI SE
SPREMINJA
4. člen
(delovno področje)
Pri uresničevanju svojega namena zbornica opravlja zlasti
naslednje naloge:

Zbornica izvršuje javna pooblastila, ki se določijo z zakonom.
Listine, ki jih izdaja zbornica pri izvrševanju javnih pooblastil, so
javne listine.

obravnava problematiko kmetijstva in gozdarstva ter daje
predloge za njun skladen razvoj;
oblikuje stališča zbornice za spremembe gospodarskega
sistema in ekonomske politike;
oblikuje stališča in predloge ukrepov za izboljšanje delovnih
razmer v kmetijstvu in gozdarstvu, za gospodarno in okolju
prijazno kmetovanje, gospodarjenje z gozdovi, gospodarski
ribolov in ribogojstvo;
spremlja razmere v kmetijstvu in gozdarstvu ter pristojnim
državnim organom, organom lokalnih skupnosti in nosilcem
javnih pooblastil daje obvestila in predloge na njihovo zahtevo
ali na svojo pobudo;
daje pobude za sprejem zakonov in drugih predpisov ter
ministru, pristojnemu za kmetijstvo in gozdarstvo in ustreznim
organom lokalnih skupnosti posreduje mnenja k predlogom
zakonov in drugih predpisov, ki zadevajo interese kmetijstva
in gozdarstva;
opravlja za svoje člane strokovno svetovanje na področju
kmetijstva, gozdarstva in ribištva;
skrbi za vodenje kontrole proizvodnje in selekcije za govedo,
prašiče, konje, drobnico in druge vrste domačih živali, poleg
drugih pristojnih institucij;
skrbi za poklicno izobraževanje in izvaja strokovno
usposabljanje svojih članov;
podpira in pospešuje sodelovanje kmetijskih in gozdarskih
izobraževalnih in raziskovalnih organizacij s kmetijskimi in
gozdarskimi obrati;
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Dejavnost zbornice iz prvega odstavka tega člena se nanaša na
vsa kmetijska zemljišča in gozdove ter na vse kmetijske in
gozdarske obrate iz 3. člena tega zakona, ne glede na obseg,
način gospodarjenja in lastnino,če z zakonom ni drugače določeno.
Za vzpostavitev in vodenje seznama članov iz predzadnje alinee
prvega odstavka tega člena ima zbornica pravico do vpogleda in
uporabe podatkov in evidenc:
-

-

9

o enotni matični številki občana, imenu in priimku ter naslovu
fizične osebe iz Centralnega registra prebivalstva in podatke
o pravni osebi iz Poslovnega registra Slovenije;
o lastništvu kmetijskih zemljišč in gozdov (enotna matična
številka občana, ime, priimek in naslov lastnika ter katastrski
dohodek zemljišč) iz zemljiške knjige in zemljiškega katastra;
o pokojninskih in invalidskih zavarovancih ter upokojencih na
podlagi kmetijske dejavnosti (ime in priimek, naslov in enotna
matična številka občana), ki jih vodi Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije;
o osebah ki opravljajo kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnost
in so zavezane za davek iz dejavnosti ali so se priglasile kot
samostojni podjetniki posamezniki, in jih vodijo pristojni davčni
organi;
o pravnih osebah, ki so članice zbornice, iz Poslovnega
registra Slovenije.
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'

.

,

*

.
'
'

\ ■
tf

.

• •

Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

SPORAZUMA

VLADO

REPUBLIKE

VLADO

SLOVAŠKE

SODELOVANJU

PREVOZU

V

MED

SLOVENIJE

REPUBLIKE

IN

0

KOMBINIRANEM

(BSKSKP)

EPA 1011 -II

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

Vlada Republike Slovenije je na 137. seji dne 2. decembra
1999 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE
REPUBLIKE O SODELOVANJU V KOMBINIRANEM
PREVOZU,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze;
- dr. Slavko HANŽEL, državni sekretar v Ministrstvu za promet
in zveze;
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
■ Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika

2. člen

1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Slovaške republike o sodelovanju v kombiniranem prevozu,
Podpisan v Ljubljani dne 9. februarja 1999.

Sporazum se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi' :

' Besedilo Izvirnika v slovaškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne
pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.
22. december 1999
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MED
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o sodelovanju v kombiniranem prevozu
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e) "spremljani kombinirani prevoz" je prevoz cestnega tovornega
motornega vozila z železniškim ali vodnim prevozom s
posadko cestnega tovornega motornega vozila,

Vlada Republike Slovenije in Vlada Slovaške republike (v
nadaljevanju: pogodbenici) sta se
zavedajoč se, da je nenadomestljiv del blagovne menjave
učinkovit mednarodni prevoz blaga,

f) "nespremljani kombinirani prevoz" je prevoz intermodalnih
prevoznih enot kombiniranega prevoza z železniškim ali
vodnim prevozom brez posadke cestnega tovornega
motornega vozila,

ob spoznanju, da je treba zaradi okoljevarstvenih razlogov in
omejenih zmogljivosti cestnega prevoza z uporabo prednosti
železniškega in vodnega prevoza izoblikovati sodoben prevozni
sistem zaradi ustvarjanja sprejemljivih alternativ cestnemu
prevozu s stališča zaščite prebivalstva in z ekonomskega
stališča,

g) "RO-LA" (potujoča avtocesta) je prevoz cestnih tovornih
motornih vozil na posebnih železniških vagonih,
h) "RO-RO" je prevoz cestnih tovornih motornih vozil s posebnim
plovilom,

v prepričanju* da razvijanje kombiniranega prevoza pomeni
možnost reševanja težav mednarodnega prometa,

i) "pristojno ministrstvo" pomeni: za slovensko stran Ministrstvo
za promet in zveze Republike Slovenije in slovaško stran
Ministrstvo za promet, pošte in telekomunikacije Slovaške
republike.

ob upoštevanju smotrne uporabe oblik kombiniranega prevoza
pri premagovanju morebitnih omejitev v prometni infrastrukturi
in s ciljem vzajemnega sodelovanja
sporazumeli o naslednjem:

3. člen
Nespremljani kombinirani prevoz

1. člen
Splošna določba

(1) Pogodbenici se dogovorita, da dovoz in odvoz po cestnem
omrežju v nespremljanem kombiniranem prevozu na ozemlju
države ene pogodbenice s cestnimi tovornimi motornimi vozili,
registriranimi v državi druge pogodbenice, lahko opravlja
prevoznik samo na podlagi posebnega dovoljenja pristojnega
organa države pogodbenice, na ozemlju katere se morata
opraviti dovoz in odvoz po cestnem omrežju.

Ta sporazum se nanaša na mednarodni kombinirani prevoz blaga
v intermodalnih prevoznih enotah kombiniranega prevoza, ki se
opravlja deloma z železniškim ali vodnim in deloma s cestnim
prevozom s prevoznimi sredstvi, registriranimi pri pristojnih organih
držav pogodbenic, in sicer med ozemljema držav pogodbenic ali
kot tranzit čez ozemlji držav obeh pogodbenic ali ene od njiju.

(2) Prevoznik lahko opravlja dovoz in odvoz po cestnem omrežju
v nespremljanem kombiniranem prevozu, če je sam pošiljatelj
ali če ga za prevoz tovora pooblasti izvajalec kombiniranega
prevoza.

2. člen
Izrazi
V tem sporazumu uporabljeni izrazi pomenijo:

(3) Pogodbenici si vzajemno zagotavljata, da sta dovoz in odvoz
po cestnem omrežju v nespremljanem kombiniranem prevozu
oproščena cestne pristojbine za slovaška vozila v Republiki
Sloveniji in davka na motorna vozila v Slovaški republiki za
slovenska vozila na razdalji, določeni v skladu s točko c) 2.
člena tega sporazuma.

a) "mednarodni kombinirani prevoz" je takšen način prevoza,
pri katerem se prazna ali naložena intermodalna prevozna
enota kombiniranega prevoza prevaža z železniškim ali
vodnim prevozom od terminala za kombinirani prevoz oz.
pristanišča RO-RO na ozemlju države ene pogodbenice do
terminala za kombinirani prevoz oz. pristanišča RO-RO na
ozemlju države druge pogodbenice, pri čemer se dovoz in
odvoz intermodalnih prevoznih enot kombiniranega prevoza
z nakladališč ali razkladališč do najbližjega terminala za
kombinirani prevoz oz. pristanišča RO-RO opravita s cestnim
prevozom,

(4) Pogodbenici se v okviru mešane komisije za kombinirani
prevoz medsebojno obvestita o terminalih kombiniranega
prevoza in se dogovorita o razdaljah, na katerih se lahko
opravljata dovoz in odvoz po cestnem omrežju v
nespremljanem kombiniranem prevozu.
(5) Cestno tovorno motorno vozilo za opravljanje dovoza in
odvoza po cestnem omrežju v nespremljanem kombiniranem
prevozu lahko parkira na območju terminala za kombinirani
prevoz oz. pristanišča RO-RO ali na parkiriščih v njuni
neposredni bližini kot tudi na zasebnih površinah na podlagi
dovoljenja pristojnih organov in v skladu s pravnimi predpisi
države, na ozemlju katere je terminal za kombinirani prevoz.

b) "intermodalna prevozna enota kombiniranega prevoza" je
zabojnik dolžine najmanj 6 m, zamenljivo tovorišče, tovorna
prikolica, sedlasti polpriklopnik in cestno tovorno motorno
vozilo, če je uporabljen drug način prevoza (železniški, vodni
prevoz),
c) "dovoz in odvoz po cestnem omrežju" je prevoz intermodalnih
prevoznih enot kombiniranega prevoza s cestnimi tovornimi
motornimi vozili med nakladališčem oziroma razkladališčem
in najbližjim terminalom za kombinirani prevoz oziroma
pristaniščem RO-RO, pri čemer razdalja, merjena po zračni
črti, ne sme preseči meje, ki je določena s pravnimi predpisi
države pogodbenice,

(6) Dovoz in odvoz po cestnem omrežju v nespremljanem
kombiniranem prevozu med nakladališčem oziroma
razkladališčem ter terminalom za kombinirani prevoz je treba
opraviti po najkrajši običajni poti.
(7) Pogodbenici si bosta prizadevali zagotoviti takšne pogoje, ki
bodo izvajalce kombiniranega prevoza spodbujali in jim
omogočali doseganje dogovorov o medsebojnem
sodelovanju tako, da bo izvajalec kombiniranega prevoza v
državi ene pogodbenice za dovoz in odvoz po cestnem
omrežju v nespremljanem kombiniranem prevozu na ozemlju
države druge pogodbenice pridobil prevoznika iz te države.

d) "terminal za kombinirani prevoz ali pristanišče RO-RO" je
kraj nakladanja in razkladanja intermodalnih prevoznih enot
kombiniranega prevoza, kjer prihaja do spremembe načina
prevoza,

22. december 1999
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sporazum o pomembnih progah mednarodnega
kombiniranega prevoza in pripadajočih napravah).

4. člen
Spremljani kombinirani prevoz
(1) Pogodbenici se obvezujeta, da bosta ustvarjali primerne
pogoje za izvajanje spremljanega kombiniranega prevoza z
ozemlja države ene pogodbenice na ozemlje države druge
pogodbenice ali za tranzit čez ozemlji držav obeh pogodbenic
ali ene od njiju.

(7) Če bodo RO-LA ali RO-RO uporabljala cestna tovorna
motorna vozila, registrirana na ozemlju države ene od
pogodbenic, za vožnje z ozemlja ali na ozemlje države druge
pogodbenice ali kot tranzit čez ozemlji držav obeh pogodbenic
ali ene od njiju, se bo me'šana komisija za kombinirani prevoz
na svojem zasedanju dogovorila o vzajemnem številu
dovolilnic kot nagradnih dovolilnic.

(2) Pogodbenici se obvezujeta, da bosta vprašanja, povezana z
obratovanjem RO-LA, urejali v skladu z možnostmi in
potrebami svojih držav.

(8) Pri uporabi sistemov RO-LA in RO-RO je možno izdati
nagradne dovolilnice po vnaprej določenih merilih,
dogovorjenih v mešani komisiji za kombinirani prevoz.

(3) Pristojni organi držav pogodbenic bodo zagotovili, da čas
postanka vlakov, ki obratujejo v sistemu RO-LA, na mejnih
postajah ne bo daljši od 30 minut.

(9) Število nagradnih dovolilnic bodo pristojni organi držav
pogodbenic izmenjali enkrat letno.

(4) Pogodbenici si na podlagi tega sporazuma vzajemno
zagotavljata, da za prevozna sredstva pri dovozu in odvozu
v cestnem omrežju, ki je vezan na uporabo RO-LA ali RORO, prevozne dovolilnice niso potrebne.

7. člen
Sodelovanje
(1) Pogodbenici se obvezujeta, da bosta spodbujali izvajalce
železniškega in vodnega prevoza, da v sodelovanju z
družbami, ki se ukvarjajo s kombiniranim prevozom, pripravijo
konkurenčne ponudbe za kombinirani prevoz s posebnim
poudarkom na kakovosti prevoza, skrajšanju časa prevoza
in izpolnjevanju rokov. Prav tako si bosta prizadevali za
izdelavo ekonomsko utemeljenih tarif.

(5) Pogodbenici se v okviru mešane komisije za kombinirani
prevoz medsebojno obvestita o terminalih kombiniranega
prevoza in se dogovorita o razdaljah, na katerih se lahko
opravljata dovoz in odvoz po cestnem omrežju v spremljanem
kombiniranem prevozu.
5. člen
Dokumenti

(2) Pogodbenici si bosta prizadevali, da bi cestni tovorni prevoz
čim bolj uporabljal prednosti kombiniranega prevoza.

Dokumenti, s katerimi se potrjuje uporaba kombiniranega prevoza,
morajo biti pri vsakem prevozu po ozemlju države pogodbenice
shranjeni v cestnem tovornem motornem vozilu in jih je treba na
zahtevo pristojnih organov držav pogodbenic predložiti zaradi
kontrole.

(3) Pogodbenici se obvezujeta, da se bosta medsebojno
obveščali o vseh ukrepih, ki bi lahko vplivali na nadaljnji razvoj
kombiniranega prevoza. S ciljem razvoja kombiniranega
prevoza in razreševanja morebitnih težav lahko katerakoli
pogodbenica predlaga sklic mešane komisije za kombinirani
prevoz iz 11. člena sporazuma.

6. člen
Podpora kombiniranemu prevozu

8. člen
Kršitev določb

(1) Pogodbenici se obvezujeta, da bosta vplivali na izvajalce
železniškega in vodnega prevoza in na družbe, ki se ukvarjajo
s kombiniranim prevozom, na uskladitev ukrepov za podporo
predvsem nespremljanemu kombiniranemu prevozu, v
upravičenih primerih pa tudi spremljanemu kombiniranemu
prevozu.

(1) Prevozniki, vključno s svojimi uslužbenci, morajo upoštevati
pravne predpise države druge pogodbenice.
(2) Če prevozniki, vključno s svojimi uslužbenci, prekršijo določbe
tega sporazuma bodo pristojni organi sprejeli ukrepe v skladu
s 15. členom Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Slovaške republike o mednarodnem cestnem prevozu,
ki je bil podpisan 21. julija 1994 v Bratislavi.

(2) Pogodbenici se obvezujeta, da bosta podpirali posodobitev
infrastrukture, potrebne za uspešno odvijanje kombiniranega
prevoza.
(3) Pogodbenici bosta dovoz; in odvoz po cestnem omrežju
oprostili prepovedi vožnje, ki velja za cestna tovorna motorna
vozila.

(3) Pristojni organi se bodo medsebojno obveščali o sprejetih
ukrepih.

(4) Pogodbenici bosta omogočili dovoz in odvoz po cestnem
omrežju cestnim tovornim motornim vozilom, ki prevažajo
ISO kontejnerje (40 čevljev) v kombiniranem prevozu s
skupno maso do 44 ton.

9. člen
Varstvo podatkov
(1) Pogodbenici se obvezujeta, da podatkov ali informacij druge
pogodbenice, ki so povezani z uresničevanjem tega
sporazuma, ne bosta izkoristili ali uporabili proti njenim
interesom in jih ne bosta posredovali tretji osebi brez
predhodnega pisnega soglasja druge pogodbenice.

(5) Pogodbenici si bosta prizadevali za prenos carinskih
postopkov, ki se nanašajo na intermodalne prevozne enote
kombiniranega prevoza, na terminale za kombinirani prevoz.

(2) Varstvo in posredovanje podatkov se bosta izvajali v skladu
s pravnimi predpisi pristojne države pogodbenice.

(6) Pogodbenici si bosta prizadevali, da bodo železniška
infrastruktura in mejni postopki v železniškem prometu
usklajeni s predpisi in normativi sporazuma AGTC (Evropski
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10. člen
Izredni dogodki

12. člen
Veljavnost in odpoved sporazuma

Pogodbenici bosta ob prekinitvi prometa v trajanju nad dvanajst
ur sprejeli posebne ukrepe, da bi zagotovili odvijanje
mednarodnega kombiniranega prevoza.

(1) Ta sporazum je treba odobriti v skladu s pravnimi predpisi
držav pogodbenic in začne veljati s prvim dnem meseca, ki
sledi prejemu zadnjega pisnega obvestila o tej odobritvi.

11. člen
Mešana komisija za kombinirani prevoz

(2) Ta sporazum se sklepa za nedoločen čas. Vsaka od
pogodbenic ga lahko pisno odpove. Sporazum preneha veljati
šest mesecev od dne prejema obvestila o odpovedi druge
pogodbenice.

(1) Z namenom izvajanja določb tega sporazuma bosta
pogodbenici ustanovili mešano komisijo za kombinirani
prevoz. Vsaka pogodbenica imenuje v to komisijo 5 članov, ki
jih vodi predstavnik pristojnega ministrstva.

(3) Ta sporazum se lahko spreminja in dopolnjuje na podlagi
vzajemnega dogovora pogodbenic. Spremembe in dopolnitve
morajo biti sprejete po enakem postopku kot ta sporazum.

(2) Delovanje mešane komisije za kombinirani prevoz bo
določeno s poslovnikom te komisije. Seje mešane komisije
za kombinirani prevoz se bodo sklicevale najmanj enkrat
letno izmenoma na ozemlju držav pogodbenic.

(4) Določbe tega sporazuma se ne nanašajo na tiste pravice ali
obveznosti, ki izhajajo iz drugih, za državi obeh pogodbenic
veljavnih sporazumov ali dogovorov.

(3) Mešana komisija za kombinirani prevoz ima pravico predlagati
spremembe in dopolnitve tega sporazuma.

Sestavljeno v Ljubljani dne 9. februarja 1999 v dveh izvirnikih,
vsak v slovenskem in slovaškem jeziku, pri čemer sta besedili
enako veljavni.

(4) Odločitve mešane komisije za kombinirani prevoz so
obvezujoče za pristojne organe držav obeh pogodbenic.

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

Za Vlado
Slovaške republike
Eduard Kukan l.r.

3. člen

4. člen

Za izvajanje tega sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze.

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

22. december 1999
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OBRAZLOŽITEV:

dokumentov, potrebnih za odvijanje kombiniranega prevoza,
določa način in pogoje sodelovanja podpisnic pri usklajevanju in
izvajanju ukrepov za vzpodbujanje kombiniranega prevoza ter
končne določbe.

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške
republike o sodelovanju v kombiniranem prevozu sta 9. februarja
1999 v Ljubljani podpisala mag. Anton Bergauer, minister za promet
in zveze Republike Slovenije in Eduard Kukan, minister za zunanje
zadeve Slovaške republike.

Sporazum začne veljati s prvim dnem meseca, ki sledi prejemu
zadnjega pisnega obvestila o tem, da je bil sporazum odobren
skladno s pravnimi predpisi držav pogodbenic.
t
Skladno z drugim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih
zadevah sporazum ratificira Državni zbor Republike Slovenije.

Namen sporazuma je zagotoviti usklajevanje ukrepov za
vzpodbujanje kombiniranega prevoza na meddržavni ravni. Cestni
prevoz skladno z določbami sporazuma poteka po najkrajši
možni poti le na začetku ali na koncu prevoza, ki se opravlja kot
kombinirani prevoz. Ostali del poti opravi tovor po železnici ali po
vodni poti.

Ratifikacija ne bo narekovala izdaje novih oziroma sprememb
veljavnih predpisov.

Sporazum vsebuje splošne določbe, ki opredeljujejo namen
sklenitve sporazuma in opredeljujejo pomen izrazov, ki so
uporabljeni v sporazumu, določa pogoje, pod katerimi se izvajata
spremljani in nespremljani kombinirani prevoz, določa vsebino
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Izvajanje sporazuma ne zahteva dodatnih finančnih sredstev.
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VLADO

REPUBLIKE

BOLGARIJE

0

MEDNARODNEM

POTNIKOV

IN

CESTNEM

BLAGA

PREVOZU

(BBOMCP)

■ EPA 1012 - II -

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

Vlada Republike Slovenije je na 137. seji dne 2. decembra
1999 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE
BOLGARIJE O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU
POTNIKOV IN BLAGA,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze;
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Janez POŽAR, državni podsekretar v Ministrstvu za promet
in zveze;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika

I.člen

2. člen

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Bolgarije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov
in blaga, podpisan 22.01.1999 v Ljubljani.

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

22. december 1999
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SPORAZUM
MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN
VLADO REPUBLIKE BOLGARIJE
O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU
POTNIKOV IN BLAGA
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5. je "kabotaža" prevoz potnikov ali blaga, ki ga prevoznik ene
pogodbenice opravi med posameznimi kraji znotraj ozemlja
druge pogodbenice;

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Bolgarije sta se
V ŽELJI, da bi prispevali k razvoju trgovinskih in gospodarskih
odnosov med državama in tudi k razvoju cestnega prevoza blaga
in potnikov v njuni državi in iz njih ter tranzitno čez njuni ozemlji v
okviru tržnega gospodarstva,

6. je "kombinirani prevoz" prevoz blaga, pri katerem tovornjak,
priklopnik, polpriklopnik, zamenljivo tovorišče ali zabojnik, z
vlečnim vozilom ali brez njega, uporablja cesto za začetno ali
končno etapo potovanja, drugo etapo pa opravi po železnici,
plovnih poteh ali morju;

V SKRBI za varstvo okolja in ljudi, racionalno uporabo energije,
varnostjo na cesti In izboljšanje delovnih razmer voznikov,

7. je "ozemlje pogodbenice" ozemlje Republike Slovenije
oziroma ozemlje Republike Bolgarije;

v nadaljevanju "pogodbenici",

8. je "država, v kateri je sedež podjetja", ozemlje pogodbenice,
na katerem ima prevoznik sedež svojega podjetja in na katerem
je vozilo registrirano;

sporazumeli, kot sledi:

9. je "država gostiteljica" ozemlje pogodbenice, po katerem
prevoznik opravlja prevoz, ne da bi imel na njem registrirano
vozilo in sedež svojega podjetja;

I.DEL

10. je "avtobus" vozilo, ki je po konstrukciji in opremi primerno in
namenjeno za prevoz potnikov in ima poleg voznikovega več
kot osem sedežev;

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Obseg
1. Ta sporazum se uporablja za cestni prevoz, ki ga opravljajo
prevozniki, katerih sedež podjetja je na ozemlju ene do
pogodbenic, z vozili, registriranimi na tem ozemlju, pri čemer
sta odhodni in namembni kraj na omenjenem ozemlju in gre
za tranzit čez to ozemlje in čez ozemlje druge pogodbenice.

11. je "linijski prevoz potnikov" prevoz potnikov na določeni
relaciji, ki se izvaja po voznem redu in ceniku, ki sta vnaprej
določena. Linijski prevoz je namenjen vsakomur, potniki pa
vstopajo ali izstopajo na vnaprej določenih postajališčih, ne
glede na to, da je v nekaterih primerih potrebna rezervacija;
I

2. Ta sporazum ne vpliva na pravice in obveznosti, ki izhajajo iz
drugih mednarodnih obveznosti pogodbenic, pa tudi ne na
zakonodajo obeh držav ali na sporazume med eno od
pogodbenic in tretjo državo.
2. člen
Definicije

V nizu izmeničnih voženj se prva vožnja ob vrnitvi v odhodni
kraj in zadnja vožnja ob odhodu v namembni kraj opravita s
praznim vozilom;

V tem sporazumu:
1. Je "prevoznik" vsaka fizična ali pravna oseba, ki ima sedež
na ozemlju ene od pogodbenic in prevaža potnike ali blago v
skladu z zahtevami notranje zakonodaje, ki ureja dostop do
poklica prevoznika in trga,

Na definicijo izmeničnega prevoza ne vpliva dejstvo, da
nekateri od potnikov potujejo nazaj z drugo skupino, niti
dejstvo, da se prva vožnja v namembni kraj in zadnja vožnja
v odhodni kraj opravita s praznim vozilom. Ta vrsta
izmeničnega prevoza se imenuje "obrnjeni izmenični prevoz".

2. je "vozilo" motorno vozilo:
- samo ali kombinacija vozil
- namenjeno cestnemu prevozu potnikov ali blaga, na voljo
prevozniku kot njegova last ali na podlagi pogodbe o najemu
ali zakupu,

Izmenični prevoz, pri katerem se zagotovi nastanitev za vsaj
80 odstotkov potnikov v namembnem kraju in po potrebi med
vožnjo, z obroki ali brez, se imenuje "izmenični prevoz z
nastanitvijo";

3. je "registracija" identifikacijska številka, ki jo za vozilo dodelijo
pristojni organi; pri kombinaciji vozil je motorno vozilo odločilni
dejavnik za izdajo dovolilnice ali oprostitev od zahteve za
izdajo dovolilnice,

13. je "občasni prevoz" prevoz, ki ni definiran kot linijski prevoz
potnikov in ne kot izmenični prevoz. Pogostost ali število
prevozov ne vpliva na njihovo uvrstitev v občasni prevoz;
14. je "kontrolni dokument" potniška spremnica za avtobuse,
o njegovi obliki pa se dogovori in jo potrdi skupni odbor,
naveden v 15. členu.

4. je "prevoz" vožnja s polnim ali praznim vozilom, tudi če se
vozilo, priklopnik ali polpriklopnik na delu potovanja prevaža
z vlakom ali ladjo;

22. december 1999

12. je "izmenični prevoz" prevoz, pri katerem se vnaprej
oblikovane skupine potnikov prevažajo z več potovanji tja in
nazaj z enega samega odhodnega kraja do enega samega
namembnega kraja. Vsaka skupina, ki je sestavljena iz
potnikov, ki so odpotovali skupaj, se kasneje prepelje nazaj
na odhodni kraj. Odhodni oziroma namembni kraj pomenita
kraj, kjer se potovanje začne, oziroma kraj, kjer se potovanje
konča, pri čemer so v obeh primerih vključeni okoliški kraji v
polmeru 50 km;
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II. DEL

5. člen
Občasni prevoz

PREVOZ POTNIKOV

1. Za občasni prevoz, ki se opravlja z avtobusi, velja sistem
dovoljenj, ki jih izda pristojni organ v državi odhoda, namembni
državi in državi tranzita.

3. člen
Linijski prevoz

2. Kot izjema k prvemu odstavku tega člena je spodaj navedeni
prevoz oproščen sistema dovoljenj na ozemlju države
gostiteljice:

1. Za linijski prevoz, ki se opravlja z avtobusom, velja sistem
dovoljenj, ki jih izda pristojni organ v državi odhoda, namembni
državi in državi tranzita.

2.1 krožne vožnje zaprtih vrat, pri katerih se isto vozilo
uporablja za prevoz iste skupine potnikov med vsem
potovanjem in jih tudi pripelje nazaj v odhodni kraj;

2. Vlogo za dovoljenje je treba predložiti pristojnemu organu
države, v kateri je sedež prevoznika. Če organ vlogo odobri,
se dovoljenje pošlje pristojnemu organu druge pogodbenice.
Če ni vzajemnosti, se dovoljenje za dvostranski linijski prevoz
lahko zavrne.

2.2 prevoz s polnim vozilom pri odhodu v namembni kraj in s
praznim vozilom pri vrnitvi v odhodni kraj;
2.3 prevoz s praznim vozilom pri odhodu v namembni kraj in
s polnim vozilom pri vrnitvi v odhodni kraj pod pogojem, da:

Skupni odbor, ustanovljen po 15. členu tega sporazuma,
odloča o obliki vloge za dovoljenje, dogovoru glede postopka
in dokumentih, ki jih je treba predložiti.

a) potniki sestavljajo skupino, oblikovano na podlagi pogodbe
o prevozu, sklenjene pred njihovim prihodom na ozemlje
pogodbenice, kjer jih prevoznik prevzame in odpelje na
ozemlje države, kjer ima sedež svojega podjetja;

3. Dovoljenja se izdajo na podlagi skupnega dogovora pristojnih
organov pogodbenic.
Odločitev, da se dovoljenje odobri ali zavrne, se sprejme v
treh mesecih, razen če ne gre za posebne okoliščine.
Dovoljenja so veljavna največ tri leta. Vozila morajo izpolnjevati
pogoje delovanja, vključno z okoljevarstvenimi in varnostnimi
standardi, ki veljajo v državi gostiteljici za avtobuse ter se
uporabljajo brez razlikovanja.

b) jih je predhodno isti prevoznik pripeljal na ozemlje
pogodbenice, kjer jih spet prevzame in odpelje na ozemlje
države, kjer ima sedež svojega podjetja;
c) so bili povabljeni na potovanje na ozemlje države, kjer
ima prevoznik sedež svojega podjetja, pri čemer stroške
potovanja krije oseba, ki jih je povabila.

4. O spremembi pogojev delovanja in odpovedi opravljanja linije
se odloča po postopku, določenem v drugem in tretjem
odstavku tega člena.

3. Sprejemanje potnikov v vozilo med potovanjem z
liberaliziranim prevozom ni dovoljeno, razen če ni za to izdano
posebno dovoljenje.

Če ni več povpraševanja po liniji, jo lahko prevoznik odpove
s trimesečnim odpovednim rokom pristojnim organom, ki so
dovoljenje izdali, in strankam.

Skupni odbor, ustanovljen na podlagi 15. člena tega
sporazuma, lahko dopolni vrste občasnega prevoza, za katere
dovoljenja niso potrebna.

5. Če se prevoz opravlja na podlagi podizvajalskih pogodb, se
dovoljenje izda vodilni firmi, v katerem so omenjena imena
podizvajalcev pod pogojem, da se prevoz opravlja v imenu
vodilne firme.

Skupni odbor, ustanovljen na podlagi 15. člena tega
sporazuma, odloča o načinu izdajanja dovoljenj.
Za občasni prevoz, ki je oproščen dovoljenj in se opravlja z
avtobusi, je potreben kontrolni dokument. Pogoje za uporabo
in vsebino kontrolnega dokumenta določi skupni odbor,
naveden v 15. členu tega sporazuma.

4. člen
Izmenični prevoz
1. Za izmenični prevoz, ki se opravlja z avtobusom z nastanitvijo
ali brez nastanitve, velja sistem dovoljenj, ki jih izda pristojni
organ v državi odhoda, namembni državi in državi tranzita.

6. člen
Skupne določbe za prevoz potnikov
1. Dovoljenja za prevoz potnikov se izdajo prevozniku in niso
prenosljiva na druge prevoznike.

2. Vlogo za dovoljenje je treba predložiti pristojnemu organu v
državi, v kateri ima prevoznik sedež svojega podjetja.
Skupni odbor, ustanovljen po 15. členu, odloča o obliki in
vsebini vloge za dovoljenje, postopku in pogojih dogovora,
kot tudi o dokumentih, ki jih je treba predložiti.

2. Opravljanje kabotaže je prepovedano. Lokalni izleti,
organizirani izključno za skupino potnikov, ki jih na ta kraj
pripelje isti prevoznik, se ne štejejo za kabotažo pod pogojem,
da so vpisani na potniški spremnici.

3. Skupni odbor lahko vzpostavi liberalnejši režim za izmenični
prevoz.

3. Za prevoz poškodovanih ali pokvarjenih vozil in prevoz vozil,
opremljenih za popravilo vozil, ni potrebno dovoljenje.
4. Za vožnje praznega vozila, poslanega kot zamenjava za
vozilo, ki se je pokvarilo v drugi državi, in po popravilu tudi
povratno vožnjo vozila, ki se je pokvarilo, ni potrebno
dovoljenje.

poročevalec, št. 88
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9. člen
Skupne določbe za prevoz blaga

PREVOZ BLAGA

1. Pristojna organa obeh pogodbenic si vsako leto izmenjata
dogovorjeno število neizpolnjenih obrazcev dovolilnic.
Dovolilnice domačim prevoznikom izda pristojni organ ali organ, ki ga ta organ določi.

7. člen
Sistem dovolilnic

2. Dovolilnice se izdajo prevozniku in niso prenosljive na tretje.
Uporabljajo se lahko hkrati samo za eno vozilo.

1. Prevozniki, katerih sedež podjetja je na ozemlju pogodbenice,
lahko na podlagi sistema dovolilnic na ozemlju druge
pogodbenice opravljajo:

3. Če gre za kombinacijo vozil, je motorno vozilo odločilni
dejavnik pri izdaji ali oprostitvi dovolilnice.

a) prevoz med ozemljema obeh pogodbenic,

4. Dovolilnice veljajo do 31. januarja naslednjega koledarskega
leta.

b) prevoz med krajem na ozemlju druge pogodbenice in
krajem na ozemlju tretje države,

5. Skupni odbor, naveden v 15. členu tega sporazuma, določi
število in vrsto dovolilnic v skladu s 7. členom, ki jih
pogodbenici izmenjata vsako leto, in tudi druge pogoje za
uporabo dovolilnic.

c) tranzitni prevoz,
2. Kabotaža je dovoljena le s posebnim dovoljenjem države
gostiteljice.
8. člen
Prevoz, za katerega dovolilnice niso potrebne

IV . DEL

1. Ne glede na 7. člen so naslednje vrste prevoza oproščene
dovolilnic:

SKUPNE DOLOČBE

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

10. člen
Davčne določbe

b. občasen prevoz na letališča ali z njih v primerih, ko je
letalski prevoz preusmerjen;

1. Prevoz z vozili, registriranimi na ozemlju ene pogodbenice, ki
se začasno opravlja na ozemlju druge pogodbenice po določilih
tega sporazuma, je oproščen plačila vseh davkov v zvezi z
lastništvom, registracijo in upravljanjem vozil, kakor tudi
posebnih davkov na prevozne storitve.

c. prevoz poškodovanih ali pokvarjenih vozil in prevoz vozil
opremljenih za popravilo vozil;
d. vožnje praznega vozila, poslanega kot zamenjava za
vozilo, ki se je pokvarilo v drugi državi, in po popravilu
tudi povratna vožnja vozila, ki se je pokvarilo;

2. Gorivo, ki je v serijsko vgrajenih, standardnih rezervoarjih
vozila in je namenjeno pogonu in upravljanju vozila, ter maziva
in rezervni deli so na ozemlju države gostiteljice oproščeni
vseh uvoznih carin pod pogojem, da prevoznik upošteva
ustrezne carinske predpise.

e. prevoz rezervnih delov in potrebščin za čezoceanske
ladje in letala;
f.

3. Za prevoz, za katerega veljajo določbe tega sporazuma, se
v državi gostiteljici plačujejo cestne pristojbine, cestnine in
ostale dajatve za uporabo cestne mreže ali mostov. Cestnine
in ostale pristojbine se prevoznikom obeh pogodbenic
zaračunavajo brez razlikovanja. Skupni odbor, naveden v 15.
členu, lahko na vzajemni podlagi določene vrste prevoza
oprosti plačila cestnih pristojbin.

prevoz blaga, potrebnega za nujne primere, še zlasti ob
naravnih nesrečah in človekoljubnih potrebah;

g. prevoz umetniških del in predmetov za sejme in razstave
ali za nekomercialne namene;
h. prevoz gledaliških rekvizitov, pripomočkov in živali na
gledališke, glasbene, filmske, športne ali cirkuške
predstave ter z njih, v nekomercialne namene in tistih, ki
so namenjeni za radijska snemanja ali filmsko ali
televizijsko produkcijo;
i.

prevoz posmrtnih ostankov;

j.

selitveni prevoz, ki ga opravlja podjetje s posebno opremo
in osebjem v ta namen;

11. člen
Mase in dimenzije
1. Največja dovoljena masa, osne obremenitve in dimenzije vozila
ne smejo preseči tistih, ki so vpisane v registracijskih
dokumentih, in ne gornjih meja, veljavnih v državi gostiteljici.
2. Pri prekoračitvah dovoljenih mas in dimenzij je v državi
gostiteljici možno opraviti tak prevoz le s posebno dovolilnico,
ki jo pristojni organi države gostiteljice izdajo pred začetkom
opravljanja prevoza.

k. prevoz pošte.
2. Skupni odbor, naveden v 15. členu tega sporazuma, lahko
širi ali krči seznam drugih vrst prevoza posameznih tovorov
ali vseh tovorov v določene namembne kraje, za katere
dovolilnice niso potrebne.
22. december 1999
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12. člen
Oprema in druge značilnosti

15. člen
Sodelovanje in skupni odbor

1. Vozila za prevoz nevarnega ali pokvarljivega blaga morajo
biti opremljena v skladu z zahtevami konvencij ADR in ATP.

1. Pristojna organa pogodbenic ukreneta vse potrebno za
izvajanje in uporabo tega sporazuma in drug drugemu
preneseta vse koristne informacije. Medsebojno se tudi
obveščata o vsaki spremembi v notranji zakonodaji, ki bi
vplivala na uporabo tega sporazuma.

2. Oprema, ki je v vozilih nameščena za spremljanje in
nadzorovanje časa vožnje in časa počitka posadke, mora
biti v skladu z določbami sporazuma AETR.

Pristojna organa si medsebojno pomagata za namen izvajanja
tega sporazuma.

3. Pogodbenici se zavezujeta, da bosta v okviru tega sporazuma
spodbujali uporabo vozil, ki izpolnjujejo varnostne in ekološke
standarde.

2. Pogodbenici ustanovita skupni odbor za izvajanje tega
sporazuma in reševanje zadev v zvezi z njim in na splošno
za pregled vseh vprašanj v zvezi z odnosi med
pogodbenicama na področju cestnega prometa.

Skupni odbor, naveden v 15.členu tega sporazuma, lahko pri
odločanju o kvotah in prihodnji liberalizaciji ugodneje obravnava
vozila, ki izpolnjujejo najsodobnejše varnostne in ekološke
standarde.

V. DEL

13. člen
Nadzor

KONČNE DOLOČBE

Dovolilnice, kontrolne in druge dokumente, ki se dodatno zahtevajo
po tem sporazumu, je treba imeti v vozilu in jih pokazati na zahtevo
uradne osebe, ki opravlja nadzor.

16. člen
Začetek veljavnosti in trajanje sporazuma
1. Ta sporazum začne veljati po 30 dneh od dneva prejema
drugega uradnega obvestila, s katerima se pogodbenici
obvestita, da so izpolnjene zahteve notranje zakonodaje, ki
se nanašajo na začetek veljavnosti mednarodnih sporazumov.

14. člen
Obveznosti prevoznikov in kazni
1. Prevozniki ene pogodbenice in posadke njihovih vozil morajo,
ko so na ozemlju druge pogodbenice, spoštovati veljavne
zakone in predpise te države.

2. Ta sporazum velja za nedoločen čas; ena ali druga
pogodbenica ga lahko odpove s šestmesečnim pisnim
obvestilom o odpovedi, poslanim po diplomatski poti. V dokaz
tega sta podpisana, ki sta ju za to pravilno pooblastili njuni
vladi, podpisala ta sporazum.

2. Pristojni organi v državi, v kateri ima prevoznik sedež, lahko
ob hudih ali večkratnih kršitvah, storjenih na ozemlju države
gostiteljice, in na njeno zahtevo, upravno ukrepajo na enega
od naslednjih načinov:
izdajo opozorilo
prepovedo dostop do ozemlja pogodbenice, kjer je bila
storjena kršitev oziroma so bile storjene kršitve.

3. Na dan začetka veljavnosti tega sporazuma prenehajo
obveznosti pogodbenic, ki izhajajo iz Sporazuma med Vlado
Socialistične republike Jugoslavije in Vlado Ljudske republike
Bolgarije o ureditvi cestnega prevoza potnikov in blaga za
obdobje do 1980, ki je bil podpisan v Sofiji 8. julija 1977.

V posebej hudih primerih lahko pristojni organ države gostiteljice
kršitelju začasno prepove dostop do svojega ozemlja, dokler
organ v državi, kjer ima prevoznik svoj sedež, ne sprejme
odločitve.

V dokaz navedenega sta predstavnika, ki sta ju njuni vladi pravilno
pooblastili, podpisala ta sporazum.

Pogodbenici se o sprejetih odločitvah medsebojno obveščata.

Sestavljeno v Ljubljani dne 22. 1. 1999 v dveh izvirnikih v
angleškem jeziku.
ZA VLADO
REPUBLIKE SLOVENIJE
mag. Anton Bergauer l.r.
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ZA VLADO
REPUBLIKE BOLGARIJE
Valentin Vasilev l.r.

22. december 1999

4. člen

3. člen

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

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze.

OBRAZLOŽITEV

Sporazum je bil podpisan 22. januarja 1999 v Ljubljani.

ali s sklepi, ki jih sprejeme skupni odbor iz 15. člena tega
sporazuma.

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

Prevoz blaga med državama, v tranzitu in za tretje države se
opravlja na podlagi dovolilnic. Sporazum določa tudi vrste prevozov
blaga, pri katerih dovolilnice niso potrebne.
Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije.

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

22. december 1999

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

SPREMEMBI

SPORAZUMA

SLOVENIJO

ZAKONA

MED

IN

PORTUGALSKO

0

RATIFIKACIJI

REPUBLIKO

REPUBLIKO

0

ZRAČNEM

PROMETU

(BPOMZP-A)
- EPA 1013-11-

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 SPREMEMBI ZAKONA O
RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO
IN REPUBLIKO PORTUGALSKO O ZRAČNEM PROMETU,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze;
- mag. Brane LUČOVNIK, državni sekretar v Ministrstvu za
promet in zveze;
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Andrej GRASSELU, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot

1. člen

2. člen

2. člen zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo
in Republiko Portugalsko o zračnem prometu (Uradni list Republike
Slovenije - Mednarodne pogodbe, št. 7/97) se spremeni tako, da
se besedilo sporazuma v angleškem jeziku nadomesti z
besedilom, ki se glasi kot sledi:

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

OPOMBA UREDNIŠTVA
Besedilo Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko
Portugalsko o zračnem prometu v angleškem jeziku, ki se
ga nadomešča, |e na vpogled v Glavni pisarni Državnega
zbora Republike Slovenije.

22. december 1999
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jo že upošteva zakon o ratifikaciji z dne 19.2. 1997) in sicer zaradi
napake portugalske strani pri pripravi sporazuma v angleškem
jeziku.

Sporazum je bil podpisan dne 23. maja 1995. Potem ko je bil v letu
1995 pred ratifikacijo s soglasjem obeh vlad izvršen manjši
redakcijski popravek v angleškem besedilu sporazuma, t.j. črtanje
besede GOVERNMENT v nazivu in preambuli zaradi uskladitve
s slovensko in portugalsko jezikovno verzijo, je bilo s protokolom
z dne 24. septembra 1997 že po ratifikaciji in objavi zakona celotno
besedilo angleške jezikovne verzije sporazuma nadomeščeno s
parafiranim (z upoštevanjem omenjene korekcije v letu 1995, ki

Ker je bilo nepravo besedilo sporazuma že ratificirano in objavljeno,
je potrebno spremeniti zakon o ratifikaciji, kar bo po njegovi objavi
omogočilo nadaljevati postopek za uveljavitev sporazuma.

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

Vlada Republike Slovenije je ria 137. seji dne 2. decembra
1999 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O
SODELOVANJU MED MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO
REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO
DRŽAVE IZRAEL,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- dr. Franci DEMŠAR, minister za obrambo;
- Bogdan KOPRIVNIKAR, državni sekretar v Ministrstvu za
obrambo;
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika

1-člen

2. člen

Ratificira se Sporazum o sodelovanju med Ministrstvom za
obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Države
Izrael, podpisan dne 23. novembra 1998 v Ljubljani.

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

22. december 1999
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SPORAZUM O SODELOVANJU
MED
MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN
MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO DRŽAVE IZRAEL

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvo za
obrambo Države Izrael (v nadaljevanju pogodbenika) sta se

izmenjave civilnih in vojaških uradnikov z namenom, da
se izmenjajo izkušnje in ideje o vojaških in obrambnih
organizacijah, dejavnostih in obrambnih ustanovah ter o
razvoju skupnih programov za praktično sodelovanje pri
obrambnih vprašanjih,

v želji, da razširita in poglobita povezave med pogodbenikoma in
med Slovensko vojsko in Izraelskimi obrambnimi silami na
področju obrambe, varnosti in obrambne industrije, in

izmenjave obiskov v zvezi z razgovori o zahtevah na
področju obrambne opreme,

ob upoštevanju, da bodo razširjeni odnosi in sodelovanje na
področju obrambe pri vprašanjih državne varnosti dali priložnost
za medsebojno izboljšanje, razumevanje in krepitev vzajemnega
obrambnega in vojaškega zaupanja med pogodbenikoma, in

2. širitev vojaških stikov in sodelovanja poteka pod
pokroviteljstvom načelnika štaba Slovenske vojske in
načelnika štaba Izraelskih obrambnih sil in vključuje:

ob priznavanju pomena dialoga pri vprašanjih državne varnosti,
programih vojaškega razvoja in sodelovanju med obrambnima
industrijama v obeh državah in

obiske in izmenjavo uradnih predstavnikov Slovenske
vojske in Izraelskih obrambnih sil z namenom, da se
okrepita sodelovanje in razumevanje med Slovensko
vojsko in Izraelskimi obrambnimi silami, in razgovor o
vprašanjih skupnega interesa, vključno s
pravoznanstvom, logistiko, medicino in vojaško znanostjo,

v duhu odprtosti in vzajemnega razumevanja ter v okviru,
določenem v slovenskem in izraelskem pravu in predpisih,
sporazumela, kot sledi:

prizadevanja generalštabov, vojaških služb, poveljstev
in organizacij obrambnih ministrstev pri razvijanju
nadaljnjih pobud za razširitev dvostranskih stikov.

I. poglavje
Področja sodelovanja

3. Pogodbenika nameravata najmanj enkrat letno obravnavati
določene oblike sodelovanja in oblikovati načrt za nadaljnje
stike in dejavnosti. V ta namen ministrstvi sestavita
dvostransko delovno skupino za obrambne in vojaške odnose.
Ta delovna skupina se sestane enkrat letno izmenično v
Sloveniji in Izraelu.

Pogodbenika gradita in krepita medsebojne odnose s priznavanjem
načel enakosti, partnerstva in vzajemne koristi in razumevanja
na podlagi naslednjih temeljnih področij sodelovanja:
1. obiskov častnikov in uradnikov iz ene države v drugo,
2. vojaškega usposabljanja in izobraževanja,

III. poglavje
Zaupnost izmenjanih zaupnih podatkov in materiala

3. logistike.

Pogodbenika se zavezujeta, da bosta varovala in zaščitila zaupne
podatke in material, ki se bo izmenjal med njima in med drugimi
subjekti, ki bodo sodelovali v skladu s tem sporazumom. Vsaka
izmenjava zaupnih podatkov in materiala bo potekala v skladu s
predpisi pogodbenikov in varnostnimi postopki, o katerih se
pogodbenika ali subjekti pogodbenikov dogovorijo za vsako
posebno pogodbo, ki se podpiše.

Namen pogodbenikov je, da se omenjena področja sodelovanja
razširijo na podlagi vzajemnega dogovora s podpisom posebnih
sporazumov za vsako področje dejavnosti.

II. poglavje
Uresničevanje sodelovanja

IV. poglavje
Finančne določbe sodelovanja

Koraki, ki se storijo za sodelovanje na področjih iz I. poglavja in za
potrebne sporazume za izvajanje, so, kot sledi:
1. širitev obrambnih stikov med pogodbenikoma v obliki:

1. Pogodbenik, ki pošilja delegacijo v drugo državo (pogodbenik
pošiljatelj), krije potne stroške do kraja, ki ga določi
pogodbenik gostitelj, v obeh smereh in dodatke, dnevnice,
nezgodno zavarovanje članov delegacije, stroške namestitve
itd.

srečanj uradnih predstavnikov pogodbenikov z namenom,
da se poglobi vzajemno poznavanje mednarodnega
varnostnega položaja, razširi vzajemno sodelovanje in
okrepijo drugi obrambni in vojaški stiki,

2. Pogodbenik gostitelj krije samo notranje potne stroške članov
delegacije v svoji državi.

izmenjave delegacij zaradi udeležbe na konferencah,
srečanjih, seminarjih in tečajih o obrambnih in vojaških
vprašanjih,
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4. Zaradi tega uradnega obvestila o nameri se pogodbenik takoj
posvetuje z drugim pogodbenikom, da drugemu pogodbeniku
omogoči popolno presojo posledic te odpovedi in da v duhu
sodelovanja sprejme potrebne ukrepe za lajšanje težav, ki so
lahko posledica odpovedi. Čeprav vsak pogodbenik lahko
odpove sporazum, v zvezi s tem še naprej velja vsaka
sklenjena pogodba v skladu z določbami tega sporazuma,
če je tako določeno v določbah konkretne pogodbe.

3. V nujnih zdravstvenih primerih pogodbenik gostitelj priskrbi
nujno zdravljenje za člane delegacije v javni zdravstveni
ustanovi. Potne stroške za vrnitev člana delegacije v
domovino krije pogodbenik pošiljatelj.
Druge potrebne posege, razen nujnega zdravljenja, krije
pogodbenik pošiljatelj.
4. Pogodbenika se dogovorita od primera do primera in s
posebnimi pogodbami o stroških, ki se plačajo za posebne
projekte, ki se izvedejo.

5. Sporazum se lahko spremeni in dopolni s soglasjem
pogodbenikov.

V. poglavje
Končne določbe

6. Ta sporazum začne veljati na dan, ko pogodbenika drug
drugega uradno obvestita, da so izpolnjeni potrebni
notranjepravni pogoji.

1. Ta sporazum se ne uporablja za vprašanja, ki niso del delovnih
področij pogodbenikov.
2. Ta sporazum bo veljal pet let po dnevu začetka njegove
veljavnosti in se bo podaljševal za nadaljnja petletna obdobja,
razen če en pogodbenik ne obvesti drugega, da ne namerava
več podaljšati tega sporazuma.

.

ZA DRŽAVO IZRAEL
ZA REPUBLIKO SLOVENIJO
PREK NJENEGA
PREK NJENEGA
MINISTRSTVA ZA OBRAMBO MINISTRSTVA ZA OBRAMBO

3. Če pa en ali drug pogodbenik meni, da mora odpovedati svojo
udeležbo po tem sporazumu pred koncem petletnega obdobja
ali katerega koli njegovega podaljšanja, drugega pogodbenika
pisno uradno obvesti o svoji nameri eno leto pred dnem
prenehanja njegove veljavnosti.

Yitzhak Mordechai l.r.
Minister za obrambo

mag. Alojz Krapež l.r.
Minister za obrambo

4. člen

3. člen

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

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za obrambo.

22. december 1999

Sestavljeno v Ljubljani dne 23. 11. 1998 v dveh izvirnikih v
angleškem jeziku.
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podatkov in materiala bo potekala v skladu s predpisi pogodbenikov
in varnostnimi postopki, o katerih se pogodbenika ali subjekti
pogodbenikov dogovorijo za vsako posebno pogodbo, ki se
podpiše.

Sporazum o sodelovanju med Ministrstvom za obrambo Republike
Slovenije in Ministrstvom za obrambo Države Izrael je bil podpisan
v Ljubljani 23. novembra 1998. Podpisala sta ga mag. Alojz Krapež,
minister za obrambo Republike Slovenije in g. Yitzhak Mordechai,
minister za obrambo Države Izrael.

Sporazum podrobneje opredeljuje tudi kritje stroškov v primerih
obiskov delegacij v drugi državi pogodbenika.

Temeljna področja sodelovanja po tem sporazumu bodo obiski
častnikov in uradnikov, vojaško usposabljanje in izobraževanje
ter logistika, ki se lahko razširijo na podlagi obojestranskega
dogovora s podpisom posebnih sporazumov za vsako področje
dejavnosti.
'■o
'
Sodelovanje se bo uresničevalo s širitvijo obrambnih stikov med
pogodbenikoma ter s širitvijo vojaških stikov pod pokroviteljstvom
načelnikov generalštabov oboroženih sil obeh držav. Pogodbenika
bosta sestavila dvostransko delovno skupino za obrambne in
vojaške odnose, ki bo najmanj enkrat na leto obravnavala
določene oblike sodelovanja in oblikovala načrt za nadaljnje stike
in dejavnosti.

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
Zakon o ratifikaciji začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije ■ Mednarodne pogodbe.
Za uresničevanje sporazuma ni potrebno sprejeti novih ali
spremeniti veljavnih predpisov.
Ob uresničevanju določb sporazuma bo treba zagotoviti finančna
sredstva za poravnavo stroškov dogovorjenih dejavnosti.
Zagotovilo jih bo Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije iz
svojih rednih sredstev.

Pogodbenika se zavezujeta, da bosta varovala in zaščitila
izmenjane zaupne podatke in gradivo. Vsaka izmenjava zaupnih
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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 SPORAZUMA MED
REPUBLIKO SLOVENIJO IN KRALJEVINO ŠPANIJO O
ZRAČNEM PROMETU,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze;
- mag. Brane LUČOVNIK, državni sekretar v Ministrstvu za
promet in zveze;
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot

"I.člen

2. člen

Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Kraljevino
Španijo o zračnem prometu, podpisan dne 15. julija 1998 v Madridu.

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

' Besedilo sporazuma v španskem jeziku je na vpogled v Sektorju za
mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.
22. december 1999
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SPORAZUM
MED
REPUBLIKO SLOVENIJO IN KRALJEVINO ŠPANIJO
O
ZRAČNEM PROMETU

Republika Slovenija in Kraljevina Španija, v nadaljevanju imenovani
pogodbenici,

zvezi z omenjenim prevozom, kakor tudi provizijo, ki se plačuje
za prodajo vozovnic in za pripadajoče storitve za prevoz
blaga. Vključuje tudi pogoje, ki vplivajo na veljavnost cene
prevoza in plačilo provizije;

kot pogodbenici Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu,
odprte za podpis v Chicagu 7. decembra 1944,
i)

sta se v želji, da bi pospešili razvoj zračnega prometa med
državama in da bi čim bolj pospešili mednarodno sodelovanje na
tem področju, dogovorili o naslednjem:
I. ČLEN
DEFINICIJE

izraz zmogljivost pomeni v zvezi z zrakoplovom razpoložljivost
sedežev in/ali tovora tega zrakoplova; v zvezi z dogovorjenim
prometom pa pomeni zmogljivost zrakoplova, ki se uporablja
v tem prometu, pomnoženo s številom frekvenc, ki jih ta
zrakoplov opravi v vsaki sezoni na eni progi ali na delu te
proge.
II. ČLEN
PROMETNE PRAVICE

1. Za namen razlage in uporabe tega sporazuma imajo posamezni
izrazi, razen če ni drugače dogovorjeno, tale pomen:

1. Razen če ni v prilogi drugače določeno, prizna vsaka
pogodbenica drugi pogodbenici, z namenom da bi njenim
določenim prevoznikom omogočila opravljanje rednega
mednarodnega zračnega prometa, naslednje pravice:

a) izraz konvencija pomeni Konvencijo o mednarodnem civilnem
letalstvu, ki je bila odprta za podpis v Chicagu 7. decembra
1944, ter vključuje vsako prilogo, sprejeto v skladu z 90.
členom omenjene konvencije, in vsako spremembo prilog in
konvencije v skladu z njenim 90. in 94. členom v tisti meri, v
kateri so te priloge in spremembe veljavne za obe pogodbenici
ali sta jih pogodbenici ratificirali;

a) pravico do preleta ozemlja druge pogodbenice brez pristanka;
b) pravico do pristanka na ozemlju druge pogodbenice v
nekomercialne namene;

b) izraz pristojna organa pomeni za Republiko Slovenijo
Ministrstvo za promet in zveze, Upravo Republike Slovenije
za zračno plovbo in za Kraljevino Španijo
Ministrstvo za razvoj (Generalna direkcija za civilno letalstvo)
ali v obeh primerih katerokoli osebo ali organ, ki ju omenjeni
Ministrstvi pooblastita za opravljanje nalog v zvezi s tem
sporazumom;

c) pravico do pristanka na ozemlju druge pogodbenice v krajih,
ki so navedeni v pregledu prog v prilogi tega sporazuma, z
namenom da tam vkrcajo ali izkrcajo potnike, tovor in pošto skupaj ali posamično - v mednarodnem prometu, ki je
namenjen na ozemlje druge pogodbenice ali izhaja z njega.
2. Tudi drugi prevozniki pogodbenic, razen tistih, ki so določeni v
3. členu, bodo imeli pravice, ki so navedene v odstavkih 1a) in 1 b)
tega člena.

c) izraz določeni prevoznik pomeni prevoznika, ki ga vsaka
pogodbenica določi za opravljanje dogovorjenega prometa
na določenih progah, ki so v skladu s III. členom tega
sporazuma navedene v njegovi prilogi;

3. Nobeno določilo tega sporazuma ne daje pravice določenim
prevoznikom ene pogodbenice, da na ozemlju druge pogodbenice
opravljajo kabotažo.

d) izrazi ozemlje, zračni promet, mednarodni zračni promet in
pristanek v nekomercialne namene imajo pomen, kot ga
določata 2. in 96. člen konvencije;
e) izraz sporazum pomeni ta sporazum, njegovo prilogo in vsako
spremembo sporazuma ali priloge;

III. ČLEN
DOLOČITEV PREVOZNIKOV

f) izraz določene proge pomeni proge, ki so ali bodo določene v
prilogi tega sporazuma;

1. Vsaka pogodbenica ima pravico, da za opravljanje
dogovorjenega prometa na progah, določenih v prilogi, določi
enega ali več prevoznikov in da o tem pisno obvesti drugo
pogodbenico kakor tudi da z drugim prevoznikom nadomesti
prvotno določenega.

g) izraz dogovorjeni promet pomeni mednarodni zračni promet,
ki se v skladu z določili tega sporazuma lahko opravlja na
določenih progah;

2. Po prejemu takega obvestila bo druga pogodbenica v skladu z
določili 3. in 4. odstavka tega člena brez odlašanja izdala določenim
prevoznikom ustrezno dovoljenje za opravljanje prometa.

h) izraz tarifa pomeni vsak znesek, ki ga ali ga bodo prevozniki
zaračunavali neposredno ali po svojih agentih za prevoz
potnikov, njihove prtljage in tovora (razen pošte), vključno z
vsako bistveno dodatno ugodnostjo, dano ali^ zagotovljeno v
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pogoje, določene v zakonih in predpisih, ki jih pristojni organ v
skladu s konvencijo običajno in razumno uporablja pri opravljanju
mednarodnega zračnega prometa.

d) zaloge tiskanih vozovnic, letalski tovorni listi, vse tiskovine z
znakom družbe in običajno reklamno gradivo, ki ga določeni
prevozniki brezplačno delijo;

4. Vsaka pogodbenica ima pravico odkloniti izdajo dovoljenja za
opravljanje prometa iz 2. odstavka tega člena ali določiti pogoje, ki
so po njenem mnenju potrebni, da jih določeni prevoznik izpolnjuje
pri uresničevanju pravic iz II. člena tega sporazuma, če nima
dokazov, da sta pretežno lastništvo in dejanski nadzor nad
prevoznikom v rokah pogodbenice, ki je določila prevoznika, ali
njenih državljanov.

e) prtljaga in tovor v direktnem tranzitu.
Za predmete, o katerih je govor v zgornjih točkah a), b), c), d) in
e), se lahko zahteva, da so pod carinskim varstvom ali nadzorom.
3. Običajna oprema v zrakoplovu kakor tudi predmeti in zaloge, ki
so v zrakoplovu katerekoli pogodbenice, so lahko izkrcani na
ozemlju druge pogodbenice le z odobritvijo carinskih organov na
ozemlju te pogodbenice. V takem primeru so lahko pod nadzorom
teh organov, dokler niso ponovno izvoženi ali drugače porabljeni
v skladu s carinskimi predpisi.

5. Ko je prevoznik tako določen in dobi dovoljenje, sme kadarkoli
začeti opravljati dogovorjeni promet, če za ta promet veljajo
tarife, določene v skladu z določilom VII. člena tega sporazuma.

4. Oprostitve iz tega člena se uporabljajo pod enakimi pogoji iz 2.
odstavka tega člena v primeru, da določeni prevozniki ene ali
druge pogodbenice sklenejo dogovor z drugim prevoznikom ali
prevozniki za najem ali prevoz predmetov, naštetih v 1. in 2.
odstavku tega člena, na ozemlju druge pogodbenice, če ta druga
pogodbenica daje prevozniku ali prevoznikom podobne pravice.

IV. ČLEN
PREKLIC IN ZAČASNA RAZVELJAVITEV
DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE PROMETA
1. Vsaka pogodbenica ima pravico preklicati dovoljenje za
opravljanje prometa ali začasno ustaviti uresničevanje pravic,
določenih vil. členu tega sporazuma, prevozniku, ki ga je določila
druga pogodbenica, ali mu določiti take pogoje, ki se ji zdijo za
izvrševanje teh pravic potrebni, če:

VI. ČLEN
LETALIŠKE TAKSE

a) nima zadostnih dokazov, da sta pretežno lastništvo in dejanski
nadzor nad tem prevoznikom v rokah pogodbenice, ki je
prevoznika določila, ali njenih državljanov, ali

Vsaka pogodbenica lahko uvede ali dovoli, da se za prevoznike
druge pogodbenice uvedejo upravičene in razumne takse za
uporabo javnih letališč, naprav in navigacijskih sredstev, ki so
pod njenim nadzorom, če omenjene takse ne presegajo taks za
uporabo letališč in storitev, ki veljajo za domača letala v podobnem
mednarodnem prometu.

b) prevoznik ne spoštuje zakonov in predpisov pogodbenice, ki
te pravice daje, ali
c) prevoznik sicer ne opravlja dogovorjenega prometa pod
pogoji, določenimi v tem sporazumu.

VII. ČLEN
TARIFE

2. Razen če so takojšen preklic, začasna razveljavitev ali določitev
pogojev iz 1. odstavka tega člena nujni za preprečitev nadaljnjih
kršitev zakonov in predpisov, se bo ta pravica uporabila šele po
posvetovanju z drugo pogodbenico.

1. Tarife, ki jih bodo zaračunavali določeni prevozniki ene
pogodbenice za prevoz na ozemlje in z ozemlja druge
pogodbenice, bodo določene na primernih ravneh, pri čemer bo
zadostna pozornost posvečena vsem pomembnim dejavnikom,
vključno s poslovnimi stroški, zahtevami uporabnikov, razumnim
dobičkom in tarifami drugih prevoznikov.

V. ČLEN
OPROSTITVE DAJATEV IN TAKS

2. O tarifah iz 1. odstavka tega člena se bodo, če je mogoče,
določeni prevozniki obeh pogodbenic dogovorili po posvetovanju
z drugimi prevozniki, ki opravljajo promet na tej progi ali na njenem
delu. Ta sporazum se bo, kadarkoli bo mogoče, dosegel po
postopku za določanje tarif Mednarodnega združenja letalskih
prevoznikov.

1. Zrakoplovi, ki jih določeni prevozniki katerekoli pogodbenice
uporabljajo v mednarodnem zračnem prometu, kakor tudi njihova
običajna oprema, zaloge goriva in maziva ter druge zaloge
(vključno s hrano, pijačo in tobakom), ki so na njih, so po prihodu
na ozemlje druge pogodbenice oproščeni vseh carinskih in drugih
dajatev ali taks, če taka oprema in zaloge ostanejo na zrakoplovu,
dokler niso ponovno izvožene.

3. Tako dogovorjene tarife je treba predložiti v odobritev pristojnim
organom obeh pogodbenic najmanj petinštirideset (45) dni pred
predlaganim dnem njihove uveljavitve. V posebnih primerih se ta
rok lahko skrajša v sporazumu s pristojnimi organi.

2. Omenjenih dajatev in taks, razen stroškov za opravljene
storitve, so oproščeni tudi:
a) zaloge na zrakoplovu, vkrcane na ozemlju katerekoli
pogodbenice, v količinah, ki jih določijo organi te pogodbenice
in so namenjene za uporabo v mednarodnem zračnem
prometu v zrakoplovih druge pogodbenice;

4. Odobritev je lahko izrecna. Če nobeden od pristojnih organov
ne izrazi svojega nestrinjanja v tridesetih (30) dneh od dneva, ko
so bile tarife predložene v skladu s 3. odstavkom tega člena, se
bo štelo, da so tarife odobrene. Če bi bil rok za njihovo predložitev
skrajšan, kot je to predvideno v 3. odstavku tega člena, se lahko
pristojna organa dogovorita, da je rok, v katerem je treba sporočiti
nestrinjanje, ustrezno krajši.

b) rezervni deli, pripeljani na ozemlje ene pogodbenice, za
vzdrževanje ali popravilo zrakoplovov, ki jih v mednarodnem
zračnem prometu uporabljajo določeni prevozniki druge
pogodbenice;

5. Če se o tarifi ni mogoče dogovoriti v skladu z določilom 2.
odstavka tega člena ali če je v roku iz 4. odstavka tega člena
pristojni organ sporočil svoje nestrinjanje s katerokoli tarifo, o
kateri je bilo dogovorjeno v skladu z 2. odstavkom, si bosta
pristojna organa obeh pogodbenic prizadevala za sporazumno
določitev tarife.

c) gorivo in maziva, ki jih v mednarodnem zračnem prometu
uporabljajo določeni prevozniki druge pogodbenice, tudi če
bodo te zaloge uporabljene na delu poti nad ozemljem
pogodbenice, kjer so bile vkrcane;
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6. Če se pristojna organa ne moreta dogovoriti o tarifi, ki jima je
bila predložena v skladu s 3. odstavkom tega člena, ali o določitvi
tarife v skladu s 5. odstavkom tega člena, bo spor razrešen v
skladu z določili XIX. člena tega sporazuma.

4. Nobena pogodbenica nima pravice svojim prevoznikom v
primerjavi z določenimi prevozniki druge pogodbenice dajati
kakršnekoli prednosti pri uporabi zakonov in predpisov iz tega
člena.

7. Tarifa, določena v skladu z določili tega člena, velja, dokler ne
bo določena nova tarifa. V nobenem primeru pa ne bo veljavnost
tarife podaljšana za dlje kot dvanajst (12) mesecev od prvotno
določenega datuma prenehanja njene veljavnosti.

X. ČLEN
PREPOVEDANA OBMOČJA
Zaradi vojaških razlogov ali razlogov javne varnosti ima
pogodbenica pravico, da omeji ali prepove zrakoplovom določenih
prevoznikov druge pogodbenice lete nad določenimi območji
svojega ozemlja, če iste omejitve ali prepovedi veljajo tudi za
zrakoplove določenih prevoznikov prve pogodbenice in za
zrakoplove prevoznikov drugih držav, ki opravljajo redni
mednarodni zračni promet.

8. Pristojna organa obeh pogodbenic si bosta po najboljših močeh
prizadevala, da bi zagotovila, da bodo določeni prevozniki
spoštovali dogovorjene tarife, registrirane pri pristojnih organih
obeh pogodbenic, in da noben prevoznik ne bo na noben način
neposredno ali posredno neupravičeno zmanjševal nobenega
deleža teh tarif.

XI. ČLEN
SPRIČEVALA IN DOVOLJENJA

VIII. ČLEN
TEHNIČNO IN TRGOVSKO OSEBJE TER
PODRUŽNICE

1. Spričevala o plovnosti, spričevala o sposobnosti in dovoljenja,
ki jih izda ali potrdi ena pogodbenica, bo, dokler so veljavna, pri
opravljanju dogovorjenega prometa na progah, določenih v prilogi
tega sporazuma, priznavala tudi druga pogodbenica, če so bila ta
spričevala in dovoljenja izdana ali potrjena v skladu z enakimi ali
višjimi standardi, kot jih določa konvencija.

1. Določeni prevozniki obeh pogodbenic bodo imeli pravico, da
imajo po načelu reciprocitete na ozemlju druge pogodbenice svoje
podružnice in predstavništva kakor tudi trgovsko, operativno in
tehnično osebje, ki jih potrebujejo za opravljanje dogovorjenega
prometa.

2. Vsaka pogodbenica pa si pridržuje pravico, da za preletanje
nad svojim ozemljem ne prizna spričeval o sposobnosti in
dovoljenj, ki jih je druga pogodbenica izdala njenim državljanom.

2. Zahteve po osebju lahko določeni prevozniki po svoji izbiri
zadovoljijo s svojim osebjem ali s storitvami kakšne druge
organizacije, družbe ali prevoznika, ki delujejo na ozemlju druge
pogodbenice in so pooblaščeni za opravljanje teh storitev na
njenem ozemlju.

XII. ČLEN
VARNOST

3. Za omenjena predstavništva in osebje bodo veljali zakoni in
predpisi, ki veljajo na ozemlju te druge pogodbenice. V skladu s
temi zakoni in predpisi jim bo vsaka pogodbenica po načelu
reciprocitete in brez odlašanja izdala potrebna delovna dovoljenja,
vstopne vizume ali druge podobne dokumente.

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

4. Če bi posebne okoliščine zahtevale nujen in začasen vstop ali
bivanje osebja, mu bo pogodbenica dovoljenja, vizume in
dokumente, ki so potrebni v skladu z njenimi zakoni in predpisi,
nemudoma izdala, da ne bi zavlačevala vstopa takega osebja v
zadevno državo.
5. Določeni prevozniki vsake pogodbenice smejo na ozemlju druge
pogodbenice, če je to v skladu z zakoni in s pogojem reciprocitete,
sami zagotavljati storitve zemeljske oskrbe letal in potnikov.
IX. ČLEN
ZAKONI IN PREDPISI

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

1. Zakoni in predpisi pogodbenice, ki urejajo prihod zrakoplovov,
ki opravljajo mednarodni zračni promet, na njeno ozemlje, odhod
z njenega ozemlja ali ki se nanašajo na uporabo zrakoplovov
dokler so na njenem ozemlju, se bodo uporabljali tudi za
zrakoplove določenih prevoznikov druge pogodbenice.

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

2. Zakoni in predpisi pogodbenice, ki se nanašajo na prihod
potnikov, posadke, prtljage, pošte in tovora na njeno ozemlje,
zadrževanje na njem ali odhod z njega, kakor tudi predpisi, ki
urejajo pogoje za vstop in odhod iz države, priseljevanje, carinske
in sanitarne postopke bodo na tem ozemlju veljali tudi za določene
prevoznike druge pogodbenice.

4. Pogodbenici se strinjata, da morajo navedene letalske družbe
spoštovati letalske varnostne predpise, navedene v 3. odstavku
tega člena, ki jih zahteva druga pogodbenica za vstop, odhod
oziroma dokler so letala na ozemlju te druge pogodbenice. Vsaka

3. Če ne bo zaradi razlogov varnosti drugače zahtevano, bo za
potnike, prtljago in tovor v direktnem tranzitu čez ozemlje
pogodbenice in ki ne zapustijo za to določenega območja letališča,
veljal le enostavni nadzor.
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pogodbenica zagotavlja, da se bodo na njenem ozemlju učinkovito
izvajali primerni ukrepi za zavarovanje letal in za pregled potnikov,
posadke, ročne prtljage, prtljage, tovora in zalog na letalu pred in
med vkrcavanjem ali natovarjanjem. Pogodbenici bosta z
naklonjenostjo obravnavali vsako zahtevo druge pogodbenice
za uvedbo razumnih varnostnih ukrepov zaradi neposredne
grožnje.

3. Pri opravljanju dogovorjenega prometa bodo določeni prevozniki
pogodbenic upoštevali interese določenih prevoznikov druge
pogodbenice, da ne bi neupravičeno ogrožali prometa, ki ga slednji^
opravljajo na celotni ali delu istih prog.
4. Nobena pogodbenica ne bo enostransko omejila poslovanja
določenih prevoznikov druge pogodbenice, razen v skladu z
določili tega sporazuma ali z enotnimi pogoji, ki bi bili določeni s
konvencijo.

5. Ob nezakoniti ugrabitvi ali grožnji z ugrabitvijo oziroma drugih
nezakonitih dejanjih proti varnosti zrakoplovov, potnikov in
posadke, letališč ali navigacijskih naprav bosta pogodbenici
pomagali druga drugi, s tem da bosta poskrbeli za komunikacije
in druge ustrezne ukrepe, da bi se čim hitreje in varno končal tak
incident ali grožnja.

XVI. ČLEN
STATISTIČNI PODATKI
Pristojni organ vsake pogodbenice bo pristojnemu organu druge
pogodbenice na njegovo zahtevo dal informacije in statistične
podatke o prometu, ki ga določeni prevozniki pogodbenice opravijo
v dogovorjenem prometu na ozemlje ali z ozemlja druge
pogodbenice. Podatki in informacije bodo dani v obliki, v kateri so
jih določeni prevozniki pripravili in predložili svojemu nacionalnemu
pristojnemu organu. O kakršnihkoli dodatnih statističnih podatkih,
ki se nanašajo na promet in ki bi jih pristojni organ zahteval od
drugega, se bosta pristojna organa na zahtevo katerekoli
pogodbenice dogovorila.

XIII. ČLEN
KONVERZIJA IN TRANSFER DOBIČKA
1. Na vzajemni podlagi in brez razlikovanja prevoznikov, ki
opravljajo mednarodni promet, bodo določeni prevozniki
pogodbenice imeli pravico prodajati svoje prevozne storitve na
ozemlju obeh pogodbenic, in sicer neposredno ali po agentih, ter
v katerikoli valuti v skladu z zakoni, ki veljajo na ozemlju
pogodbenice.

XVII. ČLEN
POSVETOVANJA

2. Določeni prevozniki pogodbenice bodo imeli pravico, da z
ozemlja prodaje na domače ozemlje prosto transferirajo na ozemlju
prodaje ustvarjene presežke prejemkov nad izdatki. V tak neto
transfer bodo vključeni prihodki od prodaje storitev zračnega
prevoza, doseženi neposredno ali po agentih, in od spremljajočih
ali dodatnih storitev kakor tudi običajne komercialne obresti na
take prihodke za čas, ko naloženi v bankah čakajo na transfer.

Vsaka pogodbenica lahko kadarkoli zahteva posvetovanja o
uresničevanju, razlagi ali uporabi tega sporazuma. Taka
posvetovanja med pristojnima organoma se bodo pričela v
šestdesetih dneh, potem ko druga pogodbenica prejme pisno
zahtevo, razen če se pogodbenici ne sporazumeta drugače.

3. Taka nakazila se ne bodo opravljala na škodo kakršnihkoli
finančnih obveznosti, ki veljajo na ozemlju pogodbenic.

XVIII. ČLEN
SPREMEMBE

4. Prevozniki, ki jih je določila pogodbenica, bodo brez odlašanja
dobili ustrezno dovoljenje, da pravočasno opravijo nakazila v
prosto konvertibilnih valutah po uradnem menjalnem tečaju na
dan zahteve.

1. Če katerakoli pogodbenica želi spremeniti kakšno izmed določil
tega sporazuma, lahko drugi pogodbenici predlaga posvetovanja.
Taka posvetovanja med pristojnima organoma, ki so lahko v obliki
razgovorov ali dopisovanja, se bodo začela v šestdesetih (60)
dneh po prejemu zahteve.

5. Če bo sklenjen sporazum med pogodbenicama, ki bo urejal to
področje, bodo veljale njegove ustrezne določbe.

Vsaka tako dogovorjena sprememba bo pričela veljati šele, ko bo
potrjena z izmenjavo diplomatskih not.

XIV. ČLEN
IZOGIBANJE DVOJNEMU OBDAVČEVANJU

2. O spremembah priloge k temu sporazumu se lahko pristojna
organa pogodbenic dogovorita neposredno in jih potrdita z
izmenjavo diplomatskih not.

1. Vsaka pogodbenica na vzajemni podlagi oprosti določene
prevoznike druge pogodbenice vseh davkov in prispevkov na
dobiček in zaslužek, pridobljena pri opravljanju zračnega prometa,
če pri tem niso kršene formalne obveznosti, ki jih predpiše vsaka
pogodbenica.

3. Če bo sklenjena splošna mednarodna konvencija o zračnem
prometu, ki bi zavezovala obe pogodbenici, bo ta sporazum
ustrezno spremenjen, da bo v skladu z določili take konvencije.

2. Ko bo pričel veljati sporazum o izogibanju dvojnemu
obdavčevanju, se bodo upoštevale njegove določbe.

XIX. ČLEN
REŠEVANJE SPOROV

XV. ČLEN
ZMOGLJIVOST

1. če pride med pogodbenicama do spora pri razlagi ali
uresničevanju tega sporazuma, si bosta zlasti prizadevali, da bi
ga rešili z neposrednimi medsebojnimi pogajanji.

1. Določeni prevozniki pogodbenic bodo imeli primerne in enake
možnosti za opravljanje dogovorjenega prometa na določenih
progah.

2. Če pogodbenici ne moreta doseči sporazuma s pogajanji, lahko
spor na zahtevo katerekoli pogodbenice predložita v odločitev
arbitražnemu sodišču treh razsodnikov, od katerih vsaka
pogodbenica imenuje enega, tretjega razsodnika pa tako
imenovana. Vsaka pogodbenica bo svojega razsodnika imenovala
v šestdesetih (60) dneh, potem ko od druge pogodbenice prejme

2. Cilj dogovorjenega prometa na vsaki progi, določeni v prilogi
'ega sporazuma, bo zagotavljanje zmogljivosti, primerne za
opravljanje prometa, ki izhaja ali je namenjen na ozemlje
Pogodbenice, ki je določila prevoznike.
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diplomatsko noto z zahtevo po arbitražnem reševanju spora.
Tretji razsodnik bo imenovan v naslednjih šestdesetih (60) dneh
po imenovanju drugega razsodnika. Tretji razsodnik bo državljan
tretje države in bo deloval kot predsednik razsodišča. Določil bo,
kje bo razsodišče zasedalo. Ce katera od pogodbenic v za to
določenem roku ne imenuje svojega razsodnika, lahko katerakoli
pogodbenica zahteva od predsednika sveta Mednarodne
organizacije civilnega letalstva, da določi razsodnika ali
razsodnike, kot bo primer narekoval. V takem primeru bo tretji
razsodnik državljan tretje države in bo deloval kot predsednik
razsodišča.

XXI. ČLEN
UVELJAVITEV IN ODPOVED
1 .Ta sporazum bo pričel veljati, ko bosta pogodbenici druga drugo
z izmenjavo diplomatskih not obvestili, da so izpolnjene njune
ustavne zahteve za njegovo uveljavitev.
2. Vsaka pogodbenica lahko kadarkoli po diplomatski poti sporoči
drugi pogodbenici svojo odločitev, da odpoveduje ta sporazum.
Tako sporočilo bo hkrati poslano Mednarodni organizaciji civilnega
letalstva. V takem primeru bo sporazum prenehal veljati dvanajst
(12) mesecev po dnevu, ko druga pogodbenica prejme sporočilo
o odpovedi, razen če je sporočilo sporazumno umaknjeno pred
potekom tega roka. Če druga pogodbenica ne potrdi prejema
sporočila o odpovedi, se šteje, da ga je prejela štirinajst (14) dni
po dnevu, ko ga je prejela Mednarodna organizacija civilnega
letalstva.

3. Razsodišče določi svoj postopek. Vsaka pogodbenica bo krila
stroške svojega razsodnika. Preostale stroške arbitražnega
sodišča krijeta pogodbenici v enakih deležih.
4. Pogodbenici se obvezujeta, da bosta spoštovali vsako odločitev,
ki jo bo na podlagi 2. odstavka tega člena sprejel predsednik
razsodišča.

V potrditev dogovorjenega sta podpisana, ki sta imela za to
ustrezno pooblastilo svojih vlad, podpisala ta sporazum.

XX. ČLEN
REGISTRACIJA

Sestavljeno v dveh izvirnikih v Madridu dne 15.7. leta 1998 v
slovenskem, španskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa
besedila enako verodostojna. Ob morebitnem neskladju pri razlagi
bo odločilno besedilo v angleškem jeziku.

Ta sporazum, vključno z njegovimi spremembami, bo registriran
pri Mednarodni organizaciji civilnega letalstva.

ZA REPUBLIKO SLOVENIJO
mag. Anton Bergauer, l.r.

ZA KRALJEVINO
ŠPANIJO
Ramon de Miguel y Egea, l.r.

PRILOGA

PREGLED PROG

1. Proge, na katerih lahko opravljajo zračni promet določeni
prevozniki Republike Slovenije:

Kraji v Španiji - Ljubljana in v.v.

Kraji v Sloveniji - Madrid ali Barcelona in v.v.

2. Najkasneje 30 dni pred začetkom opravljanja dogovorjenega
prometa morajo določeni prevozniki predložiti predvidene rede
letenja in število frekvenc v odobritev pristojnemu organu druge
pogodbenice.

Proge, na katerih lahko opravljajo zračni promet določeni
prevozniki Kraljevine Španije:
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3. člen

4. člen

Za izvajanje lega sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze.

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

OBRAZLOŽITEV:
osebju podružnic prevoznikov, konverziji in transferju dobička,
določitvi tarif, reševanju sporov, itd.

Sporazum med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo o
zračnem prometu sta, 15.julija 1998 v Madridu, podpisala mag.
Anton Bergauer, minister za promet in zveze Republike Slovenije
in g. Ramon de Miguel y Egea, državni sekretar za zunanjo politiko
in Evropsko Unijo na španskem zunanjem ministrstvu. Sporazum
je bil podpisan v dveh izvirnikih v slovenskem, španskem in
angleškem jeziku.

Sporazum začne veljati, ko bosta pogodbenici druga drugo z
izmenjavo diplomatskih not obvestili, da so izpolnjene njune
ustavne zahteve za njegovo uveljavitev.
V skladu z drugim odstavkom 63.člena Zakona o zunanjih
zadevah (Uradni list Republike Slovenije, št. 1/91 • I) Sporazum
med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo o zračnem prometu
ratificira Državni zbor Republike Slovenije.

Sporazum ureja redni zračni promet med državama in vsebuje
določila o prometnih pravicah, njihovi pridobitvi, izvrševanju in
preklicu, oziroma o začasni razveljavitvi dovoljenja za opravljanje
prometa, določitvi prevoznikov, izdaji dovoljenj, določanju
zmogljivosti, uporabi zakonov in predpisov posamezne države,
varnosti zračnega prometa, priznavanju spričeval in dovoljenj,
oprostitvi carin in drugih dajatev, izogibanju dvojnega
obdavčevanja letalskih prevoznikov, tehničnem in trgovskem

22. december 1999

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

RATIFIKACIJI
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SPORAZUMA

0

PLAČILU

OBVEZNOSTI

IZ

DELEŽA

DOLGA,

KI

GA

SLOVENIJA

DRŽAV

JE

NASLEDNIC

REPUBLIKE

ZUNANJEGA

REPUBLIKA

PREVZELA

SOCIALISTIČNE

DOLŽNIŠKIH

KOT

OD

NEKDANJE

FEDERATIVNE

JUGOSLAVIJE

NIZOZEMSKIM

ENA

UPNIKOM

-

SFRJ,

(BNLPDO)

■ EPA 1019-11-

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 DVOSTRANSKEGA
SPORAZUMA O PLAČILU DOLŽNIŠKIH OBVEZNOSTI IZ
DELEŽA ZUNANJEGA DOLGA, KI GA JE REPUBLIKA
SLOVENIJA PREVZELA KOT ENA OD DRŽAV NASLEDNIC
NEKDANJE SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE
JUGOSLAVIJE - SFRJ, NIZOZEMSKIM UPNIKOM.

- 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;
- Mihaela LOGAR, državna sekretarka v Ministrstvu za
zunanje zadeve;
- Valter REŠČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve;
- Senka MAVER, Banka Slovenije.

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika

1. člen

2. člen

Ratificira se Dvostranski sporazum o plačilu dolžniških
obveznosti iz deleža zunanjega dolga, ki ga je Republika Slovenija
prevzela kot ena od držav naslednic nekdanje Socialistične
federativne republike Jugoslavije - SFRJ, nizozemskim upnikom,
ki je bil sklenjen 19.2.1999 v Ljubljani.

Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku ter v prevodu v
slovenskem jeziku glasi:
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NCM bo potrdil, da po plačilu dolgov na datum iz tega
sporazuma med Vlado in NCM ne obstajajo več obveznosti iz
dolgov po dvostranskih sporazumih o konsolidaciji, podpisanih
v obdobju od leta 1984 do leta 1988 med NCM in nekdanjo
SFRJ, ki jih je reprogramiral Pariški klub.

Dvostranski sporazum o plačilu dolžniških obveznosti iz deleža
zunanjega dolga, ki ga je Republika Slovenija prevzela kot ena od
držav naslednic nekdanje Socialistične federativne republike
Jugoslavije - SFRJ, nizozemskim upnikom

NCM se obvezuje, da od Narodne banke Jugoslavije ("NBJ")
ne bo zahteval izpolnitve obveznosti NBJ za delež obveznosti
slovenskih posojilojemalcev, naveden v Prilogi I.

Ta sporazum sta sklenila Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu "Vlada") in NCM, ki deluje po nalogu in s pooblastilom
nizozemske vlade (v nadaljnjem besedilu "NCM").

Priloga I k temu sporazumu je sestavni del tega sporazuma.

Med Vlado in NCM obstajajo obveznosti iz deleža dolgov
("dolgovi"), razčlenjenih v Prilogi I, ki izhajajo iz dvostranskih
sporazumov o konsolidaciji, sklenjenih 20. septembra 1984,
25. septembra 1985, 20. februarja 1987 in 8. septembra 1988
med NCM po nalogu in s pooblastilom nizozemske vlade kot
članice Pariškega kluba držav upnic in nekdanjo Socialistično
federativno republiko Jugoslavijo - SFRJ ("sporazumi").

Ta sporazum začne veljati na datum, ko NCM prejme pisno
obvestilo Vlade in po dokončanju potrebnih notranjih postopkov
za začetek veljavnosti takšnega sporazuma.
Za Vlado Republike Slovenije

NCM bo dolgove razbremenil na datum dejanskega plačila
dolgov. Za datum plačila se bosta dogovorila Nova Ljubljanska
banka d.d., Ljubljana, in NCM.

Mitja Gaspari l.r.
Ljubljana, 19.2.1999

Za Nederlandsche
Credietverzekering
Maatschappij nv
Ronald Meijer l.r.
Amsterdam, 19. novembra 1998

Plačilo dolgov bo Nova Ljubljanska banka d.d. izvedla na
račun NCM št. 41.15.66.407 pri ABN-AMRO Bank N.V., Amsterdam.
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PRILOGA 1
Izračun odplačil na dan 15. novembra 1998
Neplačan dolg ob kons. št. 001 (502):
■ odplačilo
- obresti od datuma zapadlosti do 30.11.94:
NLG 2.704.710 po 9,125% 31.12.89-30.11.94
NLG 2.704.710 po 9,125% 30.06.90-30.11.94
NLG 2.704.706 po 9,125% 30.06.91-30.11.94
- obresti od 01.12.94-15.11.98:
8,25 % na NLG 8.114.126,00
- plačane obresti:
saldo

NLG

8.114.126,00

NLG
NLG
NLG

1.213.062,00
1.090.674,00
843.868,00

NLG
NLG

2.648.317,00
-2.215.222 00
NLG

11.694.825,00

Neplačan dolg ob kons. št 002 (503):
- odplačilo

NLG

- obresti od datuma zapadlosti do 30.11.94:
NLG 2.258.427 po 8,50% 01.03.90-30.11.94
NLG 2.258.427 po 8,50% 01.09.91-30.11.94
• obresti od 01.12.94-15.11.98:
8,25% na NLG 4.516.854,00
- plačane obresti:
saldo

4.516.854,00
NLG
NLG

911.971,00
623.233,00

NLG
NLG

1.474.227,00
-863.058.00
NLG

6.663.227,00

NLG

1.900.404,00

NLG

20.258.456,00

Neplačan dolg ob kons. št. 003 (504):
- odplačilo
- obresti od datuma zapadlosti do 30.11.94:
NLG 1.311.428 po 7,75% 31.10.91-30.11.94
- obresti od 01.12.94-15.11.98:
8,25% na NLG 1.311.428,00
- plačane obresti:
saldo

NLG

1.311.428,00

NLG

313.261,00

NLG
NLG

428.029,00
-152.314.00

Skupaj znesek odplačila na dan 15.11.1998

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.
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OBRAZLOŽITEV

Poleg zgoraj navedenih pravnih temeljev za ureditev slovenskih
obveznosti do držav članic Pariškega kluba je pomembno tudi to,
da je sporazum sklenjen na obojestranski ugotovitvi, da je
Republika Slovenija ena izmed držav naslednic nekdanje SFRJ.

1. Splošno:
Dvostranski sporazum o plačilu dolžniških obveznosti iz deleža
prevzetega dolga, ki ga je Republika Slovenija prevzela kot ena
izmed držav naslednic nekdanje Socialistične federativne republike
Jugoslavije - SFRJ nizozemskim upnikom, je bil sklenjen
19.2.1999.

Nadalje so vir urejanja odnosov s Kraljevino Nizozemsko kot
državo članico Pariškega kluba tudi pisma z dne 23.6.1992,
13.7.1992, 25.9.1992, 27. 10. 1992, 6.1.1993, 23.4.1993 in
5.7.1993, ki jih je minister za finance Republike Slovenije izmenjal
s predsednikom Pariškega kluba.

Sporazum je bil sklenjen na podlagi sklepov Vlade Republike
Slovenije z dne 2.10.1997 (številka sklepa: 430-03/97-14 (R)),
potrditve Odbora državnega zbora Republike Slovenije za
mednarodne odnose z dne 12.12.1997 (številka sklepa:450-07/
93-9/30).

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

Sklenitev Dvostranskega sporazuma je bila pogoj za ureditev
slovenskih notranjih razmerij, ki izhajajo iz naslova refinanciranih
dolgov, ki jih je v letu 1984-1988 sklenila bivša SFRJ s Kraljevino
Nizozemsko kot državo članico Pariškega kluba. Republika
Slovenija oziroma slovenski končni uporabniki bodo na podlagi
sporazuma prevzeli obveznosti v obsegu in pod pogoji, ki izvirajo
iz dvostranskih sporazumov o konsolidaciji dolga, sklenjenih med
nekdanjo SFRJ in nizozemskimi upniki.
Z ratifikacijo sporazuma se bo dokončno uredilo razmerje
slovenskih končnih uporabnikov oziroma Republike Slovenije s
Kraljevino Nizozemsko kot upnico iz naslova nasledstva dolgov
bivše SFRJ. Neurejeni odnosi s tujimi upniki so eden izmed najbolj
motečih dejavnikov v finančnih in poslovnih odnosih s tujino. Eno
izmed področij rednih letnih pregledov misije Mednarodnega
denarnega sklada (IMF) je tudi pregledovanje rednega
odplačevanja zunanjih kreditnih obveznosti držav članic, kamor
sodi tudi dolg do Pariškega kluba.

Kakor izhaja iz priložene tabele (stanje na dan 15.11.1998), končni
uporabniki Nove Ljubljanske banke d.d. plačajo znesek
20.258.456,00 NLG, od tega znašajo glavnice 13.962.408,00 NLG
in obresti 6.316.048,00 NLG.

2. Pravni temelji:
Sporazum je bil sklenjen na podlagi naslednjih pravnih temeljev, ki
ustavnopravno in notranjepravno urejajo problematiko prevzema
slovenskega dela dolga nekdanje SFRJ do nizozemskih upnikov:

4. Začetek veljavnosti:
Sporazum začne veljati z dnem, ko Republika Slovenija obvesti
nizozemsko stran, da je končan notranjepravni postopek za
začetek veljavnosti sporazuma.

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

5. Finančne obveznosti v zvezi z izvajanjem sporazuma
- Ustavni zakon o dopolnitvi ustavnega zakona za izvedbo
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije (Uradni list Republike Slovenije, št. 21/94);

Iz bilateralnega sporazuma izhaja, da gre za poplačilo alociranega
dolga s strani znanih slovenskih končnih uporabnikov, ki so kredite
najeli in koristili.

- Zakon o načinih in pogojih izpolnjevanja obveznosti iz
dvostranskih sporazumov za prevzem slovenskega dela dolga,
ki izvira iz dvostranskih sporazumov za konsolidacijo dolga bivše
SFRJ, sklenjenih med SFRJ in državami članicami Pariškega
kluba v obdobju 1984-1988 (v nadaljevanju: zakon o Pariškem
klubu) (Uradni list Republike Slovenije, št. 1/96).

6. Ratifikacija sporazuma in vpliv na domačo zakonodajo
Sporazum z zakonom ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
Ratifikacija sporazuma ne bo vplivala na našo domačo zakonodajo.
Sklenitev sporazuma je v skladu s predpisi Evropskih skupnostih.
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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 7. decembra
1999 določila besedilo:
- PREDLOGA AKTA O NASLEDSTVU SPORAZUMOV
NEKDANJE JUGOSLAVIJE Z REPUBLIKO CIPER, KI NAJ
OSTANEJO V VELJAVI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN
REPUBLIKO CIPER,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Mihaela LOGAR, državna sekretarka v Ministrstvu za
zunanje zadeve;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
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5. Sporazum med ZIS Skupščine SFRJ in Vlado Republike Ciper
o sodelovanju na [»idročju turizma, Nikozija, 21.11.1980,
objavljen v Ur.l. SFRJ-MP, št. 6/84;

Na podlagi 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
v zvezi z določbami 1. člena Ustavnega zakona za izvedbo
Ustave Republike Slovenije, Državni zbor Republike Slovenije
odloča, da se notificira nasledstvo Republike Slovenije glede
naslednjih mednarodnih pogodb, veljavnih med nekdanjo
Jugoslavijo in Republiko Ciper, ki naj ostanejo v veljavi med
Republiko Slovenijo in Republiko Ciper:

6. Trgovinski sporazum med ZIS Skupščine SFRJ in Vlado
Republike Ciper, Nikozija, 21.11.1980, objavljen v Ur.l. SFRJMP, št. 12/81;
7. Sporazum med ZIS Skupščine SFRJ in Vlado Republike Ciper
o mednarodnem cestnem prevozu blaga, Nikozija,
21.11.1980, objavljen v Ur.l. SFRJ-MP, št. 11/84;

1. Sporazum med Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije
in Severne Irske in Vlado Jugoslavije glede odškodnine za
britansko premoženje, pravice in interese, ki so jih prizadeli
jugoslovanski ukrepi nacionalizacije, razlastitve, odvzema in
likvidacije (z izmenjavo not), London, 23.12.1948, objavljen v
Ur.l. RS - Mednarodne pogodbe, št. 9/97 (Ur l. RS, št. 34/97);

8. Sporazum med ZIS Skupščine SFRJ in Vlado Republike Ciper
o sodelovanju na področju zdravstva, medicinskih ved in
farmakologije, Nikozija, 21.11.1980, objavljen v Ur.l. SFRJMP, št. 4/83;

2. Konvencija med Vlado SFRJ in Vlado Republike Cipra o
prosvetnem, znanstvenem, kulturnem in tehničnem
sodelovanju, Nikozija, 12.11.1969, objavljena v Ur.l. SFRJMP, št. 54/70;

9. Pogodba med SFRJ in Republiko Ciper o pravni pomoči v
civilnih in kazenskih zadevah, Nikozija, 19.9.1984, objavljen
v Ur.l. SFRJ-MP, št. 2/86.

3. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado Republike Cipra o
zračnem prometu, Nikozija, 27.2.1976, objavljen v Ur.l. SFRJMP, št. 2/78;

10. Pogodba med SFRJ in Republiko Ciper o izogibanju dvojnemu
obdavčevanju dohodka in premoženja, Nikozija, 29.6.1985,
objavljen v Ur.l. SFRJ-MP, št. 2/86.

4. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado Republike Ciper o
dolgoročnem gospodarskem, znanstvenem, tehničnem in
industrijskem sodelovanju, Beograd, 29.3.1976, objavljen v
Ur.l. SFRJ-MP, št. 13/77;

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

OBRAZLOŽITEV

Na podlagi določb 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
o nasledstvu mednarodnih pogodb, ki jih je sklenila nekdanja
Jugoslavija in se nanašajo na Republiko Slovenijo predlagamo
Državnemu zboru Republike Slovenije sprejem akta o nasledstvu
desetih dvostranskih mednarodnih pogodb, veljavnih med
nekdanjo SFRJ in Republiko Ciper, ki naj ostanejo v veljavi med
Republiko Slovenijo in Republiko Ciper.

2. Pogodbe, ki ostajajo v veljavi med Republiko Slovenijo in
Republiko Ciper do njihove spremembe ali zamenja ve z novimi
pogodbami, se v aktu nahajajo pod številkami: 2, 4 in 6.
Za ostale sporazume je bilo ugotovljeno, da so že prenehali veljati
zaradi sklenitve novih ali njihovo izvajanje v novih okoliščinah ni
več možno.
Seznam mednarodnih pogodb je usklajen s predpisi in politiko
Evropske unije.

Delegaciji slovenskega in ciprskega ministrstva za zunanje zadeve
sta na pogovorih o nasledstvu pogodb SFRJ-Ciper v Nikoziji
razvrstili mednarodne pogodbe SFRJ-Ciper v naslednji skupini:

Predlagamo, da se ohrani veljavnost v predlogu akta navedenih
desetih mednarodnih pogodb.

1. Pogodbe, ki ostajajo v veljavi med Republiko Slovenijo in
Republiko Ciper, se v aktu nahajajo pod številkami: 1, 3, 5, 7,
8, 9 in 10.

poročevalec, št. 88

Po odobritvi akta o nasledstvu bo Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije o tem obvestilo ciprsko stran.
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