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POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem 3 
zavarovanju (ZPIZ-1 ?) 
- EPA 1243 - II - skrajšani postopek 

EVIDENCA VOLILNE PRAVICE 
Predlog zakona o dopolnitvah zakona o evidenci volilne pravice (ZEVP-A) 1 5 
- EPA 1257 - II - skrajšani postopek 

SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov 1 9 
Republike Slovenije (ZSKZ-B) 
- EPA 277 - II - tretja obravnava 

RATIFIKACIJE 
- Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih 27 
zadevah v tujini (MKPDCG) 
- EPA 1253 - II 

- Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o carinskem režimu za zabojnike sklada, ki se uporabljajo 35 
v mednarodnem prevozu (MKCRZ) 
- EPA 1247 - II 

- Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o nedovoljenem prometu po morju za izvajanje 17. člena 43 
Konvencije Združenih narodov zoper nezakonit promet mamil in psihotropnih snovi (MSNPZN) 
- EPA 1248- II 

OBRAZLOŽITEV 
proučitve variant na odseku avtoceste Šentvid - Koseze 53 



Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
račun : 50100-845-50204 

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

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 POKOJNINSKEM IN 

INVALIDSKEM ZAVAROVANJU 

(ZPIZ-1?) 

- EPA 1243 - II - skrajšani postopek 

/ 

Skupina poslancev s prvopodpisano Nado Skuk je 
dne 14. julija 2000 predložila v obravnavo predlog 
zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 
pokojninskem In Invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1?) - 
skrajšani postopek - EPA 1243 - II. 

Z dopisom dne 15. junija 2000 Je skupina poslancev s 
prvopodpisanim Francljem Rokavcem predložila 
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o 
spremembah In dopolnitvah zakona o pokojninskem 
In Invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1 A) - prva obravnava 
-(EPA 1197-11),dne 16. junija 2000 poslanca Ivo Hvalica 
In Ivan Božič predlog zakona o spremembah In 
dopolnitvah zakona o pokojninskem In Invalidskem 
zavarovanju (ZPIZ-1?) - skrajšani postopek - (EPA 
1198-11) In dne 12. Julija 2000 še poslanec mag. Janez 
Kopač predlog zakona o spremembah In dopolnitvah 
zakona o pokojninskem In Invalidskem zavarovanju 
(ZPIZ-1?) - skrajšani postopek (EPA 1227-11), ki urejajo 
enako oziroma podobno vsebino kot predloženi 
zakon. 

Ker zakonodajni postopki, ki so jih predložili zgoraj 
navedeni predlagatelji še niso končani, Je predsednik 
Državnega zbora na podlagi četrtega odstavka 174. 
člena poslovnika Državnega zbora zadržal dodelitev 
predloga zakona, ki ga je v obravnavo predložila 
skupina poslancev s prvopodpisano Nado Skuk. 

Skupina poslancev 
prvopodpisana Nada Skuk 
Ljubljana, 13.7.2000 

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije podpisani poslanci predlagajo Državnemu 
zboru 

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

Na podlagi 204. a člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije predlagajo, da Državni zbor predlog zakona 
obravnava po skrajšanem postopku, ker gre za manjšo 
dopolnitev in spremembo Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju. 
Tudi zaradi prenehanja veljavnosti Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (Ur. list RS, št. 12/92, 5/94, 7/96 in 
54/98 - stari zakon) in hitre uveljavitve novega zakona 
predlagajo, da predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
obravnava Državni zbor po skrajšanem postopku. 
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Sprememba in dopolnitev je nujna, da ne bodo povzročene 
težko popravljive posledice, ki so navedene v razlogih za 
sprejem predloga zakona in bi nastale, če sprememba in 
dopolnitev kot jo predlagajo ne bi bila sprejeta. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora bodo pri delu delovnih teles in Državnega zbora 
Republike Slovenije sodelovali spodaj podpisani poslanci in 
poslanke. 

Skupina poslancev: 
Nada Skuk, l.r. 

Branko Tomažič, l.r. 
Franci Rokavec, l.r. 

Peter Hrastelj, l.r. 
dr. Helena Hren Vencelj, l.r. 

Andrej Fabjan, l.r. 
Izidor Rejc, l.r. 

Jakob Presečnik, l.r. 
Janez Per, l.r. 

Alojz Vesenjak, l.r. 
Darinka Mravljak, l.r. 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je bil sprejet 
decembra 1999 in je začel veljati 1.1.2000. Zakon v 209. členu 
določa zavarovalne osnove za samozaposlene zavarovance in 
druge zavarovance, ki ne prejemajo plače. 

Z besedilom prvega odstavka 209. člena je zakon odprl problem 
neenakopravnega položaja zavarovanca, ki je samozaposlen in 
ne prejema plače (samostojnega podjetnika posameznika) v 
primerjavi z zaposlenimi družbeniki gospodarskih družb. 
Poleg tega je pri oblikovanju določil v tem členu prišlo do napak 
pri določanju osnove, ker določila niso usklajena z zakonom o 
dohodnini. 

Na podlagi navedenega določila zakona so zavarovanci 
(samostojni podjetniki posamezniki), ki opravljajo dejavnost v 
bistveno slabšem položaju, kot če bi bili zaposleni v gospodarski 
družbi na delovnem mestu direktorja in bi tako plačevali prispevke 
od zneska bruto plače z vsemi dodatki, ki izhajajo iz kolektivnih 
pogodb. To je razlog in vzrok, da se številni subjekti (samostojni 
podjetniki posamezniki) po uveljavitvi zakona in po prejemu novih 
odločb za plačevanje prispevkov za socialno varnost odločajo 
za prenehanje poslovanja v statusni obliki samostojnega podjetnika 
posameznika in se "preoblikujejo" v obliko gospodarske družbe 
(družba z omejeno odgovornostjo) v kateri se zaposlijo. Takšna 
rešitev navedenega problema zagotovo ni bila v interesu 
predlagatelja zakona kot tudi ne namen zakonodajalca. 

Zaradi uveljavitve zakona s 1.1.2000 primerjava v posameznih 
primerih doseženega dobička samostojnega podjetnika 
posameznika, povečanega za prispevke za socialno varnost z 
zavarovalno osnovo pokaže, da je njegova bruto plača višja od 
celotnega doseženega dobička, kar zagotovo ni sprejemljivo. Pri 
tem je bila narejena napaka, ker niso bili opravljeni predhodni 
izračuni. 

Vse to je potrebno v zakonu urediti tako, da se napaka odpravi na 
način, da se znotraj posameznih razredov znižajo zavarovalne 
osnove. 

Z novim zakonom so se v celoti zaostrili pogoji za uveljavljanje 
pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
pa tudi pogoji pod katerimi lahko nekdanji zavarovanci uživajo 
pravice iz tega zavarovanja. Tako je zakon zaostril tudi pogoje 
pod katerimi lahko upokojenci, ki bi sicer morali biti vključeni v 
obvezno zavarovanje, zaprosijo za izvzem iz zavarovanja in s 
tem ohranijo status uživalca pokojnine. Gre za osebe, ki bi 
praviloma morale ob uveljavitvi pravice do pokojnine prenehati s 

pridobitno dejavnostjo, kar pomeni, da bi na primer kot podjetniki 
morali ukiniti svojo dejavnost, saj praviloma statusa zavarovanca 
in upokojenca nista združljiva. 

Drugi odstavek 18. člena zakona omogoča takim osebam izvzem 
iz zavarovanja pod pogojem, da so že izpolnile 63 let starosti 
(moški) oziroma 61 let starosti (ženske) ter pod pogojem, da ne 
opravljajo dejavnosti z osebnim delom, ker imajo zaposlenega 
vsaj enega delavca za opravljanje te dejavnosti oziroma pod 
pogojem, da so do uveljavitve pravice najmanj 6 mesecev 
opravljale isto dejavnost v enakem obsegu ter so bile zavarovane 
na podlagi delovnega razmerja. Glede na to, da je podobno 
možnost predvideval tudi prej veljavni zakon, pri čemer pa zakon 
kot omejitveni pogoj ni določal starosti, lahko ugotovimo, da so se 
pogoji za prej navedene kategorije oseb bistveno zaostrili. 

Zakonodajalec je praviloma v vseh primerih ko gre za 
zaostrovanje pogojev predvidel določeno prehodno obdobje. Edina 
izjema brez prehodnega obdobja so prav upokojenci, ki še niso 
dopolnili 63 let (moški) oziroma 61 let (ženske) in so nosilci neke 
pridobitne dejavnosti. Te osebe je zakon postavil pred izbiro, da 
se bodisi reaktivirajo bodisi ukinejo svojo dejavnost. V primeru, 
da bi te osebe svojo dejavnost ukinile, bi s tem izgubili delo tudi 
vsi, ki so pri njih' zaposleni. 

2. CILJ IN NAČELA ZAKONA 

Glavni cilj predlaganega zakona je omiliti neenakopravnost 
subjektov glede na višino zavarovalnih osnov in glede na določitev 
prehodnega obdobja za uvedbo ostrejših določb in sicer: 

1. Z znižanjem zavarovalnih osnov znotraj posameznih razredov 
zagotoviti večjo enakopravnost subjektov (samostojnih 
podjetnikov posameznikov z zaposlenimi lastniki gospodarske 
družbe). 

2. Določiti prehodno obdobje za dvig starostnega pogoja za 
izvzem iz zavarovanja ter tako izenačiti te osebe z ostalimi 
kategorijami oseb, ki se jim pogoji postopno zaostrujejo. S 
spremembo starostnega pogoja, ki je sedaj v veljavi, uskladiti 
določbo zakona z realnimi potrebami in uporabnostjo norme. 

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 

Izvajanje zakona ne bo zahtevalo dodatnih proračunskih sredstev. 
Ocenjujemo, da sprememba alinej 209. člena pomeni enake 
finančne posledice, kot če bi se zaradi takih določb samostojni 
podjetniki preregistrirali v družbe, ki plačujejo nižje prispevke, 
kar pa seveda ni bil namen zakonodajalca ob sprejemanju novega 
Zakona o pokojninskem in Invalidskem zavarovanju. Ob primerjavi 
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s starim, razveljavljenim zakonom pa predlog sprememb in 
dopolnitev, ki jih predlagamo, pomeni celo pozitivne finačne učinke. 
( Glej primerjalne izračune v prilogi pod poglavjem V.!). 

Posledica zakona bo manjša neenakopravnost med subjekti in 
postopno uvajanje ostrejših pogojev za izvzem iz zavarovanja 
ter s tem izenačitev teh oseb z ostalimi kategorijami oseb, ki se 
jim pogoji postopno zaostrujejo. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V 209. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(Ur. list RS, št. 106/99) se v prvem (1) odstavku za besedami: "v 
katerem niso" beseda plačani" spremeni v besedo." 
obračunani". 

V (1) odstavku 209. člena se za besedami: "in znižanje" dodata 
besedi:" ter povečanje". 

Alineje prvega (1) odstavka od vključno tretje do zadnje se 
spremenijo, tako da se nove alineje od vključno tretje do zadnje 
glasijo: 

"če je osnova med eno in enoinpolkratno povprečno letno 
plačo zaposlenih v Republiki Sloveniji, najmanj v višini 1,25- 
kratne najnižje pokojninske osnove iz 48. člena tega zakona, 
povečane za davke in prispevke iz tretjega odstavka 47. 
člena tega zakona; 
če je osnova med enoinpolkratno in dvakratno povprečno 
letno plačo zaposlenih v Republiki Sloveniji, najmanj v višini 
1,5-kratne najnižje pokojninske osnove iz 48. člena tega 
zakona, povečane za davke in prispevke iz tretjega odstavka 
47. člena tega zakona; 
če je osnova med dvakratno in dvainpolkratno povprečno 
letno plačo zaposlenih v Republiki Sloveniji, najmanj v višini 
1,75-kratne najnižje pokojninske osnove iz 48. člena tega 
zakona, povečane za davke in prispevke iz tretjega odstavka 
47. člena tega zakona. 
če je osnova med dvainpolkratno in trikratno povprečno letno 
plačo zaposlenih v Republiki Sloveniji, najmanj v višini 2-kratne 
najnižje pokojninske osnove iz 48. čl?na tega zakona, 
povečane za davke in prispevke iz tretjega odstavka 47. 

člena tega zakona; 
če je osnova med trikratno in triinpolkratno povprečno letno 
plačo zaposlenih v Republiki Sloveniji, najmanj v višini 2,5- 
kratne najnižje pokojninske osnove iz 48. člena tega zakona, 
povečane za davke in prispevke iz tretjega odstavka 47. 
člena tega zakona. 

Za zadnjo alinejo prvega (1) odstavka se doda nova alineja, ki se 
glasi: 

"če je osnova nad triinpolkratno povprečno letno plačo zaposlenih 
v Republiki Sloveniji, najmanj v višini 3-kratne najnižje pokojninske 
osnove iz 48. člena tega zakona, povečane za davke in prispevke 
iz tretjega odstavka 47. člena tega zakona." 

2. člen 

Za 396. členom se doda novi 396.a člen, ki se glasi: 

"396.a člen 
(Postopno dviganje starosti za izvzem upokojencev iz 

obveznega zavarovanja) 

Ne glede na določbo drugega odstavka 18. člena tega zakona 
lahko samozaposleni ali kmet, ki je pridobil pravico do pokojnine 
v prehodnem obdobju uveljavi pri zavodu izvzem iz zavarovanja 
če: 

ne opravlja dejavnosti z osebnim delom, ker ima zaposlenega 
vsaj enega delavca za opravljanje te dejavnosti; 
je do uveljavitve pravice najmanj 6 mesecev opravljal isto 
dejavnost v enakem obsegu, vendar je bil zavarovan na 
podlagi delovnega razmerja 

in je dopolnil minimalno starost, ki v posameznem koledarskem 
letu prehodnega obdobja znaša: 
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Leto Uživalke pokojnin Uživalci pokojnin 

leta meseci leta Meseci 

2000 53 4 58 6 

2001 53 8 59 0 

2002 54 0 59 6 

2003 54 4 60 0 

2004 54 8 60 6 

2005 55 0 61 0 

2006 55 4 61 6 

2007 55 8 62 0 

2008 56 4 62 6 

2009 57 0 63 0 

2010 57 8 

2011 58 4 

2012 59 0 

2013 59 8 

2014 60 4 

2015 61 0 

3. člen 

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

1. Z določitvijo izraza "obračunani prispevki" namesto "plačani 
prispevki" popravljamo napako, ki se je vnesla pri sprejemu 
zakona. Tudi v starem, razveljavljenem zakonu o pokojninsko 
invalidskem zavarovanju se je v 48. členu za zavarovance, ki ne 
prejemajo plače uporabljal izraz" obračunani" in ne izraz "plačani" 
prispevki. Tako zapisana določba v zakonu se zato ne more 
izvajati v praksi, ker ti zavarovanci ne prejemajo plače. 

Druga sprememba se nanaša na dopolnitev prvega (1 jodstavka 
v delu, ki določa, da se pri določanju osnove iz 207. člena ne 
upošteva znižanje davčne osnove. Z dopolnitvijo določbe z 
besedami" ter povečanje" popravljamo strokovno napako določbe, 
ker se pri izračunu osnove enako kot znižanje tudi povečanje 
davčne osnove iz 47. in 48. člena Zakona o dohodnini (Ur.l. RS 
štev:71/93, 7/95, 44/96 ) za obračun prispevkov ne sme 
upoštevati. 
S predlogom sprememb od vključno tretje alineje do zadnje in z 
dodatkom nove alineje prvega odstavka 209. člena Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, se odpravlja nastali 
neenakopravni položaj zavarovancev, ki so samozaposleni in ne 
prejemajo plače v primerjavi z zaposlenimi lastniki - družbeniki 
gospodarskih družb. 

Predlaga se določitev pravičnejših zavarovalnih osnov. S tem bi 
dosegli, da bi se obveznosti samostojnega podjetnika 
posameznika glede na obstoječi zakon znižale od 17 do 46% po 
posameznih zavarovalnih razredih. 

S predlaganimi nižjimi zavarovalnimi osnovami, dosežemo, da se 
velike razlike med obveznostmi samostojnega podjetnika in 
zaposlenega v gospodarski družbi znižajo. Obveznosti 
samostojnega podjetnika bi bile sicer še vedno višje od obveznosti 
zaposlenega v družbi, in sicer od 38,7 % do 55,6 % ( stolpec 5, 
tabela 2 v prilogi), vendar bi z nižjimi zavarovalnimi osnovami 
razbremenili zasebnike z doseženo osnovo od 1.896.828 SIT 
dalje in sicer: 

5.592 zasebnikov oz. 10,2 % z doseženo osnovo od 1.896.828 
do 2.845.243 bi plačalo za 17 % manj prispevkov za socialno 
varnost 

2.448 zasebnikov oz. 4,47 % z doseženo osnovo od 2.845.243 
do 3.793.657 bi plačalo za 25 % manj prispevkov za socialno 
varnost 

1.298 zasebnikov oz. 2,37 % z doseženo osnovo od 3.793.657 
do 4.742.071 bi plačalo za 30 % manj prispevkov za socialno 
varnost 

779 zasebnikov oz. 1,42 % z doseženo osnovo od 4.742.071 
do 5.690.484 bi plačalo za 33 % manj prispevkov za socialno 
varnost 

506 zasebnikov oz. 0,92 % z doseženo osnovo od 5.690.484 
do 6.638.898 bi plačalo za 46 % manj prispevkov za socialno 
varnost 

1.459 zasebnikov oz. 2,66 % z doseženo osnovo nad 6.638.898 
bi plačalo za 35 % manj prispevkov za socialno varnost 

Za samozaposlene je osnova za obračun prispevkov za socialno 
varnost doseženi dobiček zavarovanca, v katerem niso 
upoštevani plačani prispevki za obvezno zavarovanje 
zavarovanca in znižanje ali povečanje davčne osnove. Tako 

dobljena osnova se nato primerja z najnižjo pokojninsko osnovo 
iz 48. člena navedenega zakona. Od razporeditve v ustrezno 
zavarovalno osnovo je odvisna višina dajatev iz naslova 
prispevkov za socialno varnost. 

Zasebnik, ki opravlja dejavnost (znotraj tega statusa tudi 
samostojni podjetnik posameznik) prosto razpolaga z gotovino in 
je obdavčen na podlagi zakona o dohodnini. Ker ni v delovnem 
razmerju, nima plače, je pa zavarovan (prispevki za socialno 
varnost) in evidentira v poslovnih knjigah kot odhodek poslovanja 
le stroške prispevkov za socialno varnost v višini 38 odstotkov, 
v breme delojemalca in v breme delodajalca. Tako je ugotovljeni 
dobiček pri zasebniku vsota neto plače in dejanskega dobička, 
medtem ko je ugotovljeni dobiček pri pravnih osebah dejanski 
dobiček, saj se med odhodke poslovanja zajema bruto plača in 
vse dajatve v breme delodajalca. 

Podobne sisteme - načine obdavčevanja za samozaposlene osebe 
imajo tudi v nekaterih evropskih državah, vendar ugotavljamo, 
da predlagatelj zakona ni upošteval razlike pri načinu ugotavljanja 
dobička ob sestavi vsebine prvega odstavka 209. člena zakona. 
Izračuni so pokazali, da je bil v posameznih razredih zasebnik na 
podlagi dobička razporejen v previsoko zavarovalno osnovo. 
Primerjava njegovega doseženega dobička, povečanega za 
prispevke za socialno varnost z zavarovalno osnovo je pokazala, 
da je bila njegova bruto plača višja od celotnega doseženega 
dobička, kar zagotovo ni sprejemljivo. Do tega je prišlo, ker pred 
sprejemom zakona niso bili opravljeni predhodni izračuni. S 
predlagano spremembo se odpravlja ta napaka na način, da se 
spremeni prvi odstavek 209. člena tako, da se znotraj posameznih 
razredov znižajo zavarovalne osnove po predlaganem predlogu 
sprememb alinej od vklučno tretje do zadnje in z dodatno novo 
zadnjo alinejo. 

2. V 2. členu se predlaga nov 396.a člen kot nova prehodna 
določba, na podlagi katere bi se samozaposlenim ter kmetom, 
pogoji pod katerimi lahko zaprosijo za izvzem iz zavarovanja, 
omilili tako, da se v prehodnem obdobju ne bi zahtevala starost 
63 let (moški) oziroma 61 let (ženske), temveč bi se ta starost 
dvigovala postopno in bi pogoj po drugem odstavku 18. člena 
nastopil leta 2009 za moške in leta 2015 za ženske. 

Prehodna določba, ki omogoča postopno dvigovanje starostnega 
pogoja je nujna, saj se je s 1.1.2000 veliko sedanjih upokojencev 
s statusom samostojnega podjetnika posameznika oz. 
družbenikov z izpolnjenim pogojem pravice do starostne pokojnine, 
vendar še ne starih 63 let (moški) oz. 61 let (ženske) znašlo v 
situaciji zapreti oz. prenehati s poslovanjem čez noč in odpustiti 
delavce, kar pa je z vidika zaupanja v pravo neustavno. Kot 
ostalim, ki so se jim s tem zakonom zaostrili pogoji in se uveljavljajo 
postopno, z našim predlogom tudi tem osebam določamo 
prehodno obdobje. 

S to spremembo se predlaga dopolnitev zakona s katero bi se 
osebam, ki so pridobile pravico do pokojnine (samozaposlenim, 
kmetom), vendar še niso dopolnile starosti 63 let (moški) oz. 61 
let (ženske), omogočilo obdržati status gospodarskega subjekta 
oz. nadaljevati z opravljanjem dejavnosti s tem, da se uvede 
postopno povečevanje starosti kot pogoja za pridobitev te pravice. 

Tako bi se tudi tem uživalcem pokojnine omogočilo pridobivati 
dodatne dohodke ob tem, da bi se jim tako kot ostalim 
upokojencem za določen odstotek znižal znesek pokojnine. 
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IV. ČLENI ZAKONA, KI SE 

SPREMINJAJO OZIROMA 
DOPOLNJUJEJO 

18. člen 
(Izvzem iz zavarovanja) 

(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena lahko samozaposleni 
alikmet uveljavi pri zavodu izvzem iz obveznega zavarovanja, 
čemesečna osnova za obračun davka iz dejavnosti, ki jo opravlja, 
nedosega polovice zneska minimalne plače v obdobju zadnjih 
šestihmesecev pred uveljavitvijo izvzema iz zavarovanja. 

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko upokojenec, 
kije dopolnil 63 let starosti (moški) oziroma 61 let starosti(ženska) 
uveljavi pri zavodu izvzem iz zavarovanja, tudi čepresega omejitve 
iz prejšnjega odstavka, vendar:- ne opravlja dejavnosti z osebnim 
delom, ker ima zaposlenegavsaj enega delavca za opravljanje te 
dejavnosti;- je do uveljavitve pravice najmanj 6 mesecev opravljal 
istodejavnost v enakem obsegu, vendar je bil zavarovan na podlagi 
delovnega razmerja. 

(3) Postopek za uveljavljanje izvzema iz zavarovanja določi min- 
ister, pristojen za delo, po predhodnem mnenju ministra,pristojnega 
za finance. 

209. člen 
(Določitev zavarovalnih osnov za samozaposlene 

zavarovance in za druge zavarovance, ki ne 
prejemajo plače) 

(1) Osnova iz druge alinee 207. člena tega zakona se za 
samozaposlene in kmete določi glede na doseženi dobiček 
zavarovanca, v katerem niso upoštevani plačani prispevki za 
obvezno zavarovanje zavarovanca in znižanje davčne osnove, 
skladno z zakonom, ki ureja dohodnino, in sicer: 
- če dosežena osnova ne preseže minimalne letne plače 

zaposlenih v Republiki Sloveniji, najmanj v višini minimalne plače; 
- če je osnova med zneskom minimalne letne plače in povprečno 

letno plačo zaposlenih v Republiki Sloveniji, najmanj v znesku 
najnižje pokojninske osnove iz 48. člena tega zakona, povečane 
za davke in prispevke iz tretjega odstavka 47. člena tega zakona; 

- če je osnova med eno in enoinpolkratno povprečno letno plačo 
zaposlenih v Republiki Sloveniji, najmanj v višini 1,5-kratne 
najnižje pokojninske osnove iz 48. člena tega zakona, povečane 
za davke in prispevke iz tretjega odstavka 47. člena tega zakona; 

- če je osnova med enoinpolkratno in dvakratno povprečno letno 
plačo zaposlenih v Republiki Sloveniji, najmanj v višini dvakratne 
najnižje pokojninske osnove iz 48. člena tega zakona, povečane 
za davke in prispevke iz tretjega odstavka 47. člena tega zakona; 

- če je osnova med dvakratno in dvainpolkratno povprečno plačo 
zaposlenih v Republiki Sloveniji, najmanj v višini 2,5-kratne 
najnižje pokojninske osnove iz 48. člena tega zakona, povečane 
za davke in prispevke iz tretjega odstavka 47. člena tega zakona; 

- če je osnova med dvainpolkratno in trikratno povprečno plačo 
zaposlenih v Republiki Sloveniji, najmanj v višini trikratne najnižje 
pokojninske osnove Iz 48. člena tega zakona, povečane za 
davke in prispevke iz tretjega odstavka 47. člena tega zakona; 

- če je osnova nad trikratno povprečno letno plačo zaposlenih v 
Republiki Sloveniji, najmanj v višini najvišje pokojninske osnove 
iz 49. člena tega zakona, povečane za davke in prispevke iz 
tretjega odstavka 47. člena tecja zakona. 

(2) Uvrstitev v zavarovalno osnovo se določi na podlagi zadnje 
odmerne odločbe o davku iz dejavnosti oziroma zadnjega 
obračuna davka iz dejavnosti oziroma zadnje odločbe o odmeri 
dohodnine in glede na podatke o povprečni oziroma minimalni 
plači za leto, na katero se nanaša davek iz dejavnosti. 

(3) Prispevki se plačujejo od osnov, ki veljajo v tekočem obdobju. 

(4) Zavarovanec se lahko zavaruje tudi od zavarovalne osnove, 
ki presega znesek zavarovalne osnove, v katero je uvrščen 
skladno s prvim odstavkom tega člena, vendar največ od zneska 
v višini najvišje pokojninske osnove, povečane za davke in 
prispevke, iz tretjega odstavka 47. člena tega zakona. 

(5) Zavarovanec se ob vstopu v zavarovanje zavaruje najmanj 
od zneska osnove iz prve alinee prvega odstavka tega člena. 

(6) Če zavarovanec oceni, da zavarovalna osnova ne ustreza 
pričakovanemu poslovnemu izidu v tekočem letu, in bi plačevanje 
prispevkov od osnove iz drugega odstavka tega člena ogrozilo 
njegovo nadaljnje poslovanje, lahko zahteva znižanje zavarovalne 
osnove, vendar največ do zneska najnižje pokojninske osnove 
iz 48. člena tega zakona, povečane za davke in prispevke iz 
tretjega odstavka 47. člena tega zakona. O zahtevi odloči zavod. 

(7) Zavarovanci iz pete, šeste, sedme, devete in enajste alinee 
prvega odstavka 34. člena tega zakona plačujejo prispevke od 
zavarovalne osnove v višini polovice zneska najnižje pokojninske 
osnove iz 48. člena tega zakona, povečane za davke in prispevke 
iz tretjega odstavka 47. člena tega zakona. 

(8) Podrobnejše določbe o postopku za razvrščanje v 
zavarovalne osnove in drugih postopkih določi minister, pristojen 
za finance, v soglasju z ministrom, pristojnim za delo. 

396. člen 
(Uveljavitev pravice do starostne ali predčasne 

pokojnine po prejšnjih predpisih) 

(1) Zavarovanci, ki so do 31. 12. 1999 pridobili pravico do 
denarnega nadomestila za čas brezposelnosti ali jim je do tega 
dne prenehalo delovno razmerje zaradi stečaja, likvidacije ali 
prisilne poravnave ali so bili delovni invalidi II. oziroma III. kategorije 
invalidnosti ali jim je prenehalo delovno razmerje brez lastne krivde 
pred uvedbo stečaja podjetja in so bili prijavljeni pri zavodu za 
zaposlovanje več kot 24 mesecev in jim je do izpolnitve pogojev 
za pridobitev pravice do starostne ali predčasne pokojnine po 
predpisih, veljavnih do uveljavitve tega zakona manjkalo pet let 
starosti in pokojninske dobe ali manj, lahko uveljavijo pravico do 
starostne ali predčasne pokojnine po predpisih, veljavnih do 
uveljavitve tega zakona. 

(2) Zavarovanec, ki je bil na dan 31.12. 1999 prijavljen prizavodu 
za zaposlovanje in mu do izpolnitve pogojev starosti za pridobitev 
pravice do predčasne pokojnine po predpisih, veljavnih do 
uveljavitve tega zakona, manjka manj kot leto dni, lahko uveljavi 
pravico do predčasne pokojnine po predpisih, veljavnih do 
uveljavitve tega zakona, ko izpolni pogoje iz tretje alinee prvega 
odstavka 40. člena zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, veljavnega do uveljavitve tega zakona. 

(3) Zavarovanec, ki je bil na dan 31. 12.1999 prijavljen prizavodu 
za zaposlovanje, in je na ta dan izpolnjeval pogoje starosti in 
pokojninske dobe za pridobitev pravice do predčasne pokojnine 
po predpisih, veljavnih do uveljavitve tega zakona, lahko uveljavi 
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pravico do predčasne pokojnine po teh predpisih, ko izpolni pogoj in invalidskem zavarovanju, veljavnega do uveljavitve tega 
iz tretje alinee prvega odstavka 40. člena zakona o pokojninskem zakona. 

V. PRILOGA:Tabele od 1 do 7 (primerjava in izračuni) 

Zakon o dohodnini (Ur.l. RS štev: 71/93, 7/95,44/96) 

47. člen 

Zavezanec lahko v letni davčni napovedi uveljavlja 10% znižanje 
davčne osnove za vlaganja lastnih sredstev v nabavo, 
rekonstrukcijo in modernizacijo osnovnih sredstev. Znižanje 
davčne osnove se prizna za dobo štirih let. Če zavezanec ob 
koncu četrtega odmernega leta v napovedi za davek iz dejavnosti 
ne dokaže, da je znesek znižane davčne osnove porabil za 
namene iz prvega odstavka tega člena, se za ta znesek poveča 
davčna osnova. 

48. člen 

Zavezanec lahko v letni davčni napovedi uveljavlja znižanje 
davčne osnove v višini 40% investiranega zneska v opredmetena 
osnovna sredstva, razen v osebna motorna vozila. 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. 
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PRILOGA 2 

TABELA 1 

Primerjava stroškov zasebnika na podlagi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in stroškov, ki bi 
jih imel, če bi se zaposlil v svojem podjetju in si izplačeval plačo v višini izhodiščne plače po splošni kolektivni 
pogodbe za gospodarske dejavnosti, povečane za dodatek k plači v višini 10 % 

Zavarovalni 
razrsd 

1 

Skupni stroški 
plače za zaposlene po 

SKP ooej 

2 

Skupni stroški 
s.p. 

3 

Razlika 

4=3-2 

Indeks 

5=3/2 x 100 
1( 1.2.3) 86.070 86.070 0 100,0 

2 97.541 135.267 37.726 138.7 
3 110.357 202.900 52.543 183,9 
4 133.989 270.534 136.545 201.9 
5 152.095 338.167 186.072 222.3 
6 184.138 405.801 221.663 220.4 
7 220.966 624.001 403.035 282,4 1.) 

1.) Na osnovi primerjave sedanjih skupnih stroškov zasebnika po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in 
stroškov plače, ki bi jih imel. če bi se zaposlil v svojem podjetju in si izplačeval plačo v višini izhodiščne plače za IX. 
tarifni razred, povečane za dodatek v višini 10 %, lahko ugotovimo, da so sedanji stroški zasebnika v najvišjem zavarovalnem 
razredu višji od stroškov plače, ki bi jih imel. če bi se zaposlil za 182,4 %. 

TABELA 2 

Primerjava stroškov zasebnika na podlagi predlaganih amandmajev Obrtne zbornice Slovenije in stroškov, ki bi 
jih imel, če bi se zaposlil v svojem podjetju in si izplačeval plačo v višini izhodiščne plače po splošni kolektivni 
pogodbi za gospodarske dejavnosti, povečane za dodatek k plači v višini 10 % 

Zavarovalni 
razred 

1 

Skupni strošek 
plače za zaposlene po 

SKP G0EJ 

2 

Skupni stroški 
s.p. 

3 

Razlika 

4 * 3-2 

Indeks 

5=3/2 x 100 
1( 1.2,3) 86.070 86.070 0 100,0 

2 97.541 135.267 37.726 138.7 
3 110.357 169.084 58.727 153,2 
4 133.989 202.900 68.911 151.4 
e 152.095 236.718 84.623 155,6 
6 184.138 270.534 86.396 146.9 
7 220.966 338.167 117.201 153,0 2.) 
3 405.801 405.801 - 

2.) Na osnovi primerjave skupnih stroškov zasebnika po predlaganih amandmajih Obrtne zbornice Slovenije in 
stroš'ov slače, ki bi jih imel, če bi se zaposlil v svojem podjetju in si izplačeval plačo v višini izhodiščne plače za IX. 
tarifni razrad. povečane za dodatek v višini 10 %, lahko ugotovimo, da bi bili stroški zasebnika v najvišjem zavarovalnem 
razredu višji od stroškov plače, ki bi jih imel, če bi se zaposlil za 53.0 %. 
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TABELA 3 

Prispevki za socialno varnost zasebnikov po novem zakonu o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju 

RAZRED ZAVAROVALNA 
OSNOVA 

PRISPEVKI ŠTEVILO ZASEBNIKOV SKUPNI STROŠKI 
PO RAZREDIH 

< 2 3*2 x 3« % 4 S« 3x4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

175.065 
233.420 
291.775 
350.130 
538.396 

66.525 
88.700 

110.875 
133.049 
204.590 

5.592 
2.443 
1.298 

779 
1.965 

372.006.122 
217.136.621 
143.915.101 
103.645.483 
402.020.293 

12.082 1.238.723.620 

povprečni stroški za prispevke za socialno varnost na zasebnika 102.526 

Obrazložitev tabele 3: 

kolona 1 V tabeli ni razreda 1. v katerega so uvrščeni zasebniki, ki po novem zakonu o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju plačujejo prispevke za socialno varnost od minimalne plače in razreda 
2, v katerega so uvrščeni zasebniki, ki plačujejo prispevke za socialno varnost od najnižje 
pokojninske osnove 

kolona 2 izračunana zavarovalna osnova na osnovi zakona in pravilnika o določanju zavarovalnih osnov 
in postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove 

kolona 3 izračunani prispevki za socialno varnost 

kolona 4 Število zasebnikov v posameznem razredu po podatkih OURS - a 

kolona 5 izračunani stroški za prispevke za socialno varnost po zavarovalnih razredih 

TABELA 4 

Prispevki za socialno varnost delavcev v gospodarstvu 

RAZRED BRUTO PLAČA PRISPEVKI ZA 
SOCIALNO VARNOST 

ŠTEVILO 
ZAPOSLENIH 

SKUPNI STROŠKI 
PO RAZREDIH 

2 3» 2 X 38 % 4 S-3x4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

102.972 
111.377 
140.900 
192.036 
268.831 
306.027 
259.924 

39.129 
42.323 
53.542 
72.974 

102.155 
116.290 
98.771 

6.503 
169.443 
124.896 
27.377 
20.569 
11.244 
8.362 

254.458.228 
7.171.380.144 
6.687.181.632 
1.997.800.437 
2.101.242.239 
1.307.567.683 

825.924.105 
368.394 20.345.554.469 

povprečni stroški za prispevke za socialno varnost na delavca 55.228 
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Obrazložitev tabele 4 : 

kolona 1 v tabeli ni razredov 1 in 2, v katera so uvrščeni delavci z najnižjimi bruto plačami, od katerih 
plačujejo prispevke za socialno varnost 

kolona 2 podatki o bruto plačah po tarifnih razredih so iz publikacije Združenja delodajalcev Slovenije - 
Prejemki iz delovnega razmerja. Podatki so iz leta 1996, zato smo jih revalorizirali s količnikom 
rasti plač od januarja 1997 do decembra 1998 - 1,086. 

kolona 3 izračunani prispevki za socialno varnost 

kolona 4 število zaposlenih delavcev po posameznih tarifnih razredih je iz publikacije Združenja delodajalcev 
Slovenije - Prejemki iz delovnega razmerja. Podatki so iz leta 1996, ki še temeljijo na enotni klasifi- 
kaciji dejavnosti in so edini vir o razvrsitvi delavcev po tarifnih razredih, poznejših podatkov o razvr- 
stitvi ni 

kolona 5 izračunani stroški za prispevke za socialno varnost po tarifnih razredih 

TABELA 5 

Primerjava povprečnih stroškov za prispevke za socialno varnost delavcev v gospodarstvu Slovenije 
in povprečnih stroškov za prispevke za socialno varnost zasebnikov po zakonu o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju 

Razred povprečni 
s trojki 

prispevkov na delavca 
v gospodarstvu 

povprečni stroški 
prispevkov zasebnikov 

po zakonu 
o pok. in in v zav. 

razlika v stroških 
za pnspevke delavca in 

zasebnika 

indeks 

1 2 3 

cg 
co M 5=3/2 X 100 

1 
2 
3 39.129 66.525 27.396 170 
4 42.323 88.703 46.380 210 
5 53.542 110.875 57.333 207 
6 72.974 133.049 60.075 182 
7 102.156 204.590 102.434 200 
8 116.290 
9 98.771 

povpr.stroški 55.228 102.526 47.298 186 

Obrazložitev tabele 5: 

kolona 1 v tabeli ni razredov 1 in 2, v katere so uvrščeni zasebniki, ki plačujejo prispevke za socialno varnost 
od minimalne plače oz. najnižje pokojninske osnove in delavci z najnižjimi bruto plačami 

kolona 2 izračunani prispevki za socialno varnost delavcev v gospodarstvu, stolpec 3 iz tabele 4 

kolona 3 izračunani prispevki za socialno varnost zasebnikov, stolpec 3 iz tabele 3 

kolona 4 razlika med obračunanimi prispevki za socialno varnost od bruto plač delavcev in od zavarovalnih 
osnov zasebnikov 

kolena 5 razmerje med obračunanimi prispevki za socialno varnost od bruto plač delavcev in od zavarovalnih 
osnov zasebnikov 
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TABELA 6 

Prispevki za socialno varnost zasebnikov po predlaganih amandmajih Obrtne zbornice Slovenije 

RAZRED ZAVAROVALNA 
OSNOVA 

PRISPEVKI Število zasebnikov SKUPNI STROŠKI 
PO RAZREDIH 

1 2 3*2 x 38 % 4 S« 3x4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

145.888 
175.065 
204.243 
233.420 
291.775 
350.130 

55.437 
66.525 
77.612 
88.700 

110.875 
133.049 

5.592 
2.448 
1.298 

779 
506 

1.459 

310.006.164 
162.852.466 
100.740.817 
69.096.988 
56.102.497 

194.119.075 
12.082 892.918.007 

povprečni stroški za prispevke za socialno varnost na zasebnika 73.905 

Obrazložitev tabele 6: 

kolona 1 V tabeli ni razreda 1, v katerega so uvrščeni zasebniki, ki po novem zakonu o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju plačujejo prispevke za socialno varnost od minimalne plače in razreda 
2, v katerega so uvrščeni zasebniki, ki plačujejo prispevke za socialno varnost od najnižje 
pokojninske osnove 

kolona 2 izračunana zavarovalna osnova na osnovi predlaganih amandmajev Obrtne zbornice Slovenije 

kolona 3 izračunani prispevki za socialno varnost 

kolona 4 število zasebnikov v posameznem razredu po podatkih DURS - a 

kolona 5 izračunani stroški za prispevke za socialno varnost po zavarovalnih razredih 

TABELA 7 

Primerjava povprečnih stroškov za prispevke za socialno varnost delavcev v gospodarstvu Slovenije 
in povprečnih stroškov za prispevke za socialno varnost zasebnikov po predlaganih amandmajih 
Obrtne zbornic« Slovenije 

Razred povprečni 
stroiki 

prispevkov na delavca 
v gospodarstvu 

povprečni stroiki 
prispevkov zasebnikov 

po predlogu 
Obrtne zbornice Slovenije 

razlika v strolkih 
za pnspevke delavca in 

zasebnika 

indeks 

1 2 3 4=3-2 5*3/2 X 100 
4 
2 
3 39.129 55.437 16.308 142 
4 | 42.323 66.525 24.202 157 
5 53.542 77.612 24.070 145 
6 72.974 88.700 15.726 122 
7 102.156 110.875 8.719 109 
8 118.290 133.049 16.759 114 
a 98.771 

pcvor. stroški 55.228 73.905 18.677 134 
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Obrazložitev tabele 7: 

Kolona 1 v tabeli ni razredov 1 in 2. v katere so uvrščeni zasebniki, ki plačujejo prispevke za socialno varnost 
od minimalne plače oz. najnižje pokojninske osnove in delavci z najnižjimi bruto plačami 

kolona 2 izračunani prispevki za socialno varnost delavcev v gospodarstvu, stolpec 3 iz tabele 4 

kolona 3 izračunani prispevki za socialno varnost zasebnikov, stolpec 3 iz tabele S 

kolona 4 razlika med obračunanimi prispevki za socialno varnost od bruto plač delavcev in od predlaganih 
zavarovalnih osnov zasebnikov 

kolona 5 razmerje med obračunanimi prispevki za socialno varnost od bruto plač delavcev in od predlaganih 
zavarovalnih osnov zasebnikov 
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Predlog zakona o 

DOPOLNITVAH ZAKONA 0 EVIDENCI 

VOLILNE PRAVICE (ZEVP-A) 

- EPA 1257 - II - skrajšani postopek 

Podpisana poslanca pošiljata na podlagi 174. in 175. člena 
Poslovnika Državnega zbora RS (Ur. list, št. 40/93, 80/94 in 
28/96) v obravnavo in sprejem: 

- PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA O 
EVIDENCI VOLILNE PRAVICE 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora RS bosta pri obravnavi zakona v Državnem zboru in 
pri delu njegovih organov sodelovala kot predlagatelja zakona. 

Državnemu zboru predlagata, da sprejme Predlog zakona o 

dopolnitvah zakona o evidenci volilne pravice po skrajšanem 
postopku. 

Predlog zakona o dopolnitvah zakona o evidenci volilne 
pravice, usklajuje Zakon o evidenci volilne pravice (Ur. list, št. 
46/92) z ustavno odločbo številka 844 Ustavnega sodišča RS 
(Ur. list, št. 20/1998), ki je zakonodajalcu naložilo, da pravno 
praznino v zvezi z določitvijo meril za vpis v posebni volilni 
imenik po zakonu o evidenci volilne pravice, zapolni do 
naslednjih volitev v Državni zbor Republike Slovenije. 

Roberto Battelli, l.r. 
Maria Pozsonec, l.r. 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 46/92) v 
četrtem odstavku 2. člena določa, da se posebna volilna pravica 
pripadnikov narodnih skupnosti evidentira s posebnim volilnim 
imenikom, ki ga sestavi samoupravna narodna skupnost, potrdi 
pa ga pristojni organ. Za vsako volišče se sestavi posebni volilni 
imenik. 19. člen navedenega zakona pa določa, da volilni imenik 
državljanov pripadnikov italijanske oziroma madžarske narodne 
skupnosti na območju, kjer ti skupnosti živita, sestavi komisija 
ustrezne samoupravne narodne skupnosti. V zakonu o evidenci 
volilne pravice kot tudi v drugih zakonih niso opredeljena 
natančnejša merila, na podlagi katerih ustrezna komisija 
samoupravne narodne skupnosti ugotavlja, kateri volilci imajo 
posebno volilno pravico. V praksi so na volitvah poslancev in 
poslank v Državni zbor Republike Slovenije leta 1992 in 1996 
komisije samoupravnih narodnih skupnosti opravljale vpis v 
posebne volilne imenike, toda brez ustreznih zakonskih meril, 
kar je omogočalo popolnoma arbitrarno odločanje o vpisu 
posameznika v posebni volilni imenik. Tovrstno odločanje in 
oblikovanje imenikov nasprotuje ustavnim načelom pravne 
države, načelu delitve oblasti in načelu zakonitosti delovanja 

uprave. Zaradi tega je potrebno vsebino 19. člena Zakona o 
evidenci volilne pravice dopolniti z merili oziroma kriteriji za 
ugotavljanje pripadnosti avtohtoni narodni skupnosti. 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je z ustavno odločbo št. 
844 (Uradni list RS, št. 20/1998) zakonodajalcu naložilo, da pravno 
praznino v zvezi z določitvijo meril za vpis v posebni volilni imenik 
po zakonu o evidenci volilne pravice zapolni do naslednjih volitev 
v Državni zbor Republike Slovenije. 

2. Cilji in načela dopolnitve zakona 

S predlaganim zakonom o dopolnitvi zakona o evidenci volilne 
pravice se bo dopolnilo besedilo dosedanjega 19. člena zakona o 
evidenci volilne pravice. Predlog zakona določa kriterije za vpis v 
volilni imenik, po katerih bodo volilne komisije samoupravnih 
narodnih skupnosti sestavljale te imenike oziroma odločale o vpisu 
posameznih volilcev. Z opredelitvijo teh meril bo onemogočeno 
arbitrarno odločanje komisije, komu pripadajo posebne pravice, 
ki gredo po ustavi le pripadnikom avtohtone italijanske in 
madžarske narodne skupnosti. 

Prav tako bo s predlaganim zakonom zapolnjena pravna praznina 
in odpravljeno neskladje z Ustavo Republike Slovenije. 121. člen 
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Ustave Republike Slovenije daje samoupravnim skupnostim 
pooblastilo za opravljanje in vodenje nekaterih funkcij uprave. 
Glede na to, da sta narodni skupnosti z zakonom pooblaščeni 
tudi za sestavljanje volilnih imenikov, mora njihovo delo v celoti 
temeljiti na zakonski podlagi. Pri odločanju, komu pripadajo 
posebne pravice, pa ni odločilna le volja posameznika, temveč 
morajo biti za to odločanje postavljena zakonska merila. 

3. Finančne in druge posledice 

Predlagana dopolnitev zakona o evidenci volilne pravice nima 
finančnih posledic za proračun Republike Slovenije. 

4. Obrazložitev skrajšanega postopka 

V predlaganem zakonu je predlagana dopolnitev zakona o 
evidenci volilne pravice v zvezi z odločbo o ugotovitvi neskladnosti 
22. člena navedenega zakona z ustavo. Prav tako je ustavno 
sodišče v odločbi določilo, da je potrebno dosedanjo pravno 
praznino odpraviti do naslednjih volitev v Državni zbor Republike 
Slovenije. Ker gre za dopolnitev zakona v zvezi z odločbo 
ustavnega sodišča, je predlagani skrajšani postopek utemeljen. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V volilni imenik državljanov pripadnikov italijanske oziroma 
madžarske narodne skupnosti vpiše komisija samoupravne 
narodne skupnosti posameznika, ki izjavi, daje pripadnik italijanske 
oziroma madžarske narodne skupnosti. 

Komisija ugotavlja pripadnost na podlagi povezanosti 
posameznika z dejavnostjo narodne skupnosti, oziroma z njegovo 
pripadnostjo italijanskemu oziroma madžarskemu jeziku in kulturi. 

V primeru dvoma v resničnost izjave stranke izvede komisija 
poseben ugotovitveni postopek v skladu z zakonom, ki ureja 
splošni upravni postopek. Če niso izpolnjeni pogoji za vpis, komisija 
o tem izda odločbo. 

Samoupravna narodna skupnost lahko predpiše podrobnejša 
merila za izpolnjevanje pogoja iz tretjega odstavka tega člena. 

2. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV 

S prvim členom zakona o dopolnitvah zakona o evidenci volilne 
pravice se predlaga dopolnitev 19. člena zakona o evidenci volilne 
pravice. Pri odločanju o vpisu posameznika v volilni imenik 
državljanov pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti bo 
morala komisija ustrezne samoupravne narodne skupnosti 
ugotoviti obstoj zakonsko določenih meril. Izjava volje 
posameznika oziroma želje posameznika mora biti izrecno 
izjavljena, tako da ne izraža nikakršnega dvoma o želji oziroma 
zahtevi posameznika, da želi biti pripadnik avtohtone 
samoupravne narodne skupnosti. Kriteriji povezanosti 
posameznika z dejavnostjo narodne skupnosti oziroma 
pripadnosti italijanskemu oziroma madžarskemu jeziku in kulturi 
dokazuje določeno povezanost, ne samo formalno priznano in 

izkazano z državljanstvom. Pripadnost italijanskemu oziroma 
madžarskemu jeziku izraža tudi siceršnjo povezanost in 
vključenost v družbeno in kulturno bivanje oziroma življenje in je 
v povezavi s prvim kriterijem pomemben dejavnik pri zadevani 
presoji. Predlagana kriterija ni mogoče obravnavati posamično, 
ampak se lahko obstoj teh dejstev oziroma kriterijev ocenjuje 
samo v povezavi in ob skupni presoji. 

Zaradi nujnosti začetka veljavnosti predloženega zakona, je 
predlagatelj v 2. členu določil petnajstdnevni rok uveljavitve in 
uporabe tega zakona, ki začne teči od dneva objave v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 
DOPOLNUJEJO 

19. člen komisija ustrezne samoupravne narodne skupnosti. 

Volilne imenike državljanov pripadnikov italijanske oz. madžarske Za vsako volišče se sestavi poseben volilni imenik, 
narodne skupnosti na območju, kjer ti skupnosti živita, sestavi 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 SKLADU KMETIJSKIH 

ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE 

SLOVENIJE (ZSKZ-B) 

- EPA 277 - II - tretja obravnava 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 465-04/97-6 
Ljubljana, 20.07.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 8. seji dne 20. julija 2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O SKLADU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV 
REPUBLIKE SLOVENIJE, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 10. seje 
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 14. in 26.01.1999, 
drugega odstavka 194. in 195. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike 
Slovenije k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o Skladu zemljišč in gozdov Republike Slovenije - 
tretja obravnava. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Ciril SMRKOLJ, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, 

- Maksimilijan MOHORIČ, državni sekretar v Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

- Franc NABERNIK, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije. 

dr. Verica Trstenjak, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

1. člen 

V zakonu o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 10/93 in 1/96) se za 6. členom zakona 
doda nov 6a. člen, ki se glasi: 

"Direktor materialno odgovarja skladu za škodo, ki mu je bila 
dokazana v zvezi z njegovim ravnanjem, ki je v nasprotju z 
nalogami iz 4. člena tega zakona." 

2. člen 

V prvem odstavku 10. člena se med besedi "sklada" in "zagotovi" 
doda besedilo: 

"in za izvajanje prednostne pravice do nakupa kmetijskih zemljišč, 
kmetij in gozdov". 

Za četrtim odstavkom tega člena se doda nov odstavek, ki se 
glasi: 

"Za namene iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka se s 
programom sklada na območje posamezne lokalne skupnosti 
usmeri 50 % prilivov sredstev iz naslova zakupnin za kmetijska 
zemljišča in odškodnin od izkoriščanja gozdov v lasti RS, vplačanih 
z območja te lokalne skupnosti, zmanjšanih za davke in prispevke 
ter stroške poslovanja sklada. Poračun prilivov in vlaganj za 
posamezno lokalno skupnost se opravi vsakih pet let. 

Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek. 
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3. člen 

Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Če nekdanji upravljalci kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov, ki 
so postala last Republike Slovenije, niso sklenili pogodbe o prenosu 
po prejšnjem odstavku tega člena ali če pravno nasledstvo teh 
upravljalcev ni znano, poskrbi za vpis v zemljiško knjigo sklad 
tako, da vloži zemljiško-knjižni predlog neposredno na podlagi 
tega zakona." 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"K vsakemu zemljiškoknjižnemu predlogu iz prejšnjega odstavka 
tega člena je potrebno v primerih, ko gre za javno infrastrukturo 
s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem in trase, ki so opredeljena 
v odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana (Uradni list 
RS, št. 72/95) in ko namembnost in kultura teh zemljišč še ni 
usklajena z vpisano v zemljiški knjigi, soglasje pooblaščenega 
upravljalca. Zemljiškoknjižni predlog te uskladitve se vloži 
neposredno na podlagi tega zakona." 

4. člen 

V četrtem odstavku 17. člena se za besedami "zakona o 
gozdovih" doda besedilo "razen vzdrževanja gozdnih cest", 
besedilo "najmanj za dobo 20 let" pa se nadomesti z besedilom 
"za 10 let od izteka predhodnega načrta gozdnogospodarske 
enote, vendar najmanj za čas do 30.6.2001". 

V šestem odstavku se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: "Do 
pravnomočne določitve vsebine zakupnega ali koncesijskega 
razmerja morajo zakupniki plačevati akontacijo zakupnine po 
ceniku sklada oziroma koncesionarji akontacijo odškodnine v 
višini, ki jo kot najnižjo določa uredba o koncesiji za izkoriščanje 
gozdov v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 34/96)." 

Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Po izteku koncesijskih razmerij se izvajanje del v državnih 
gozdovih odda izvajalcem, izbranim na javnem razpisu s podelitvijo 
koncesije. Razpis se izvede za posamezno gozdnogospodarsko 
enoto. Če državni gozdovi tvorijo zaokroženo celoto, se lahko 
razpis izvede za več enot skupaj, za obdobje veljavnosti načrtov 
gozdnogospodarske enote. Pri razdrobljenih površinah lahko sklad 
odda delo v gozdu tudi za manjšo površino in krajšo časovno 
obdobje. Sklad lahko podeli koncesijo kmetu, ki stalno živi in ima 
kmetijo na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko 
pridelavo,po 10. členu zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list 
RS, št. 59/96), na skupni površini do 100 ha gozdov pod pogoji, ki 
jih z uredbo določi Vlada RS na predlog ministra, pristojnega za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano." 

Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

Ob plačilu zakupnine ali odškodnine za podeljeno koncesijo se 
pri upravljalcih iz prvega odstavka tega člena upošteva kupnina 
za odplačno pridobljena zemljišča tako, da se do poravnave njena 
olastninjena lastnina pobota z zakupnino ali odškodnino. Dokazilo 
o olastninjeni višini kupnine nekdanji upravljalci predložijo skladu 
v obliki potrdila, ki ga izda Agencija Republike Slovenije za 
prestrukturiranje in privatizacijo. Zahtevek za izdajo tega potrdila 
mora biti vložen najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega 

zakona, sicer izgubijo pravico do pobota. Pravica do tega pobota 
ni v pravnem prometu." 

5. člen 

22. člen se nadomesti z naslednjim besedilom: 

Z dnem uveljavitve tega zakona postanejo last občine, na območju 
katere ležijo: 

a) nezazidana stavbna zemljišča, ki so ob uveljavitvi tega zakona 
v lasti Republike Slovenije in v gospodarjenju sklada ter so bila na 
dan 11.3.1993 s prostorskimi sestavinami občinskega 
srednjeročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do 
leta 1990 in s prostorskimi sestavinami občinskega dolgoročnega 
družbenega plana za obdobje od leta 1986 do 2000 namenjena 
za graditev objektov in so bila do 10.3.1993 družbena lastnina, 

b) gozdovi v lasti Republike Slovenije in v gospodarjenju sklada v 
katerih je zaradi interesa lokalne skupnosti izjemno poudarjena 
zaščitna, rekreacijska, higiensko-zdravstvena, turistična, poučna 
ali estetska funkcija in so kot taki opredeljeni v 
gozdnogospodarskih načrtih, veljavnih na dan 31.12.1997. 

Tista zemljišča, ki jih občina s sprejemom novega prostorskega 
izvedbenega akta, usklajenega z obveznimi republiškimi izhodišči, 
nameni za graditev objektov, in so 11.3.1993 prešla v last 
Republike Slovenije in v gospodarjenje sklada ter so bila dne 
10.3.1993 last občine, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS ob 
uveljavitvi prostorskega izvedbenega akta brezplačno prenese 
v last in posest občine. 

Nepremičnine iz prejšnjih odstavkov ugotovita sklad in občina s 
posebno pogodbo. 

Druga nezazidana stavbna zemljišča v lasti Republike Slovenije, 
ki izpolnjujejo pogoje iz prve alinee prvega odstavka tega člena in 
niso bila v upravljanju občin, se lahko prenesejo v last občin na 
njihov predlog in na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije. 

Zemljišča iz prvega, drugega in četrtega odstavka tega člena se 
prenesejo v last občine skupaj z vsemi bremeni. Občina prevzame 
vlogo zakupodajalca v primeru sklenjenih zakupnih pogodb. 

Stroške potrebnih parcelacij nosi v celoti občina. 

S pridobitvijo teh zemljišč postane občina zavezanka za njihovo 
vračilo v postopkih denacionalizacije in vračanja zadružnega 
premoženja agrarnim skupnostim." 

6. člen 

Doda se nov 22. a člen, ki se glasi: 

"Podzakonski akti, izdani na podlagi zakona, se uskladijo s tem 
zakonom v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona." 

7. člen 

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

Državni zbor Republike Slovenije je na lO.redni seji dne 14. in 
26.1.1999 sprejel predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
in ob tem sprejel tudi nekatere amandmaje .Z amandmajem je 
državni zbor sprejel tudi novi f1 člen, ki ga je predlagatelj pri 
pripravi predloga zakona za tretjo obravnavo označil kot l.člen in 
zaradi tega preštevilčil ostale člene predloga zakona. Predlagatelj 
je pri pripravi besedila zakona za tretjo obravnavo, na podlagi 
amandmajev, ki jih je sprejel Državni zbor, v besedilu zakona za 
drugo obravnavo, spremenil besedila naslednjih členov: 

1.člen t1.f člen) :Sprejeti amandma s katerim se določa besedilo 
novega 1. člena določa, da direktor sklada materialno odgovarja 
skladu za škodo, ki mu je bila dokazana v zvezi z njegovim 
ravnanjem, ki je v nasprotju z nalogami sklada. Doslej materialna 
odgovornost direktorja sklada ni bila urejena. 

2. člen : Sprejet je bil amandma, ki višino sredstev prilivov Sklada 
iz naslova zakupnin in izkoriščanja gozdov v lasti RS, vplačanih 
z območja posamezne občine, ki se usmerjajo nazaj tej občini, 
znižuje iz prvotnih 70% na 50% odstotkov prilivov, zmanjšanih za 
davke in prispevke ter stroške poslovanja sklada. 

3. člen: Sprejeti amandma k prvemu odstavku 3. člena je nadomestil 
besedilo "ne sklenejo pogodbe za vpis teh nepremičnin v zemljiško 
knjigo s skladom v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona " z 
besedilom "niso sklenili pogodbe o prenosu po prejšnjem odstavku 
tega člena". 

Z amandmajem je bil v celoti spremenjen drugi odstavek 3. člena, 
ki sedaj določa, da je k vsakemu zemljiškoknjižnemu predlogu iz 
prejšnjega odstavka tega člena potrebno v primerih, ko gre za 
javno infrastrukturo s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem in 
trase, ki so opredeljena v odloku o spremembah in dopolnitvah 
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega 
plana (Uradni list RS, št. 72/95) in ko namembnost in kultura teh 
zemljišč še ni usklajena z vpisom v zemljiški knjigi, soglasje 
pooblaščenega upravljalca. Zemljiškoknjižni predlog te uskladitve 
se vloži neposredno na podlagi tega zakona. 

4.člen: V prvem odstavku 4. člena je bil sprejet amandma, da se 
pred številko 10 doda beseda "za", kar prispeva k večji jasnosti 
določbe. Prav tako v prvem odstavku 3. člena je bil datum 
31.12.1998 nadomeščen z datumom 30.6.2001. 

Sprejeti amandma k tretjem odstavku 4. člena določa, da se po 
izteku koncesijskih razmerij izvajanje del v državnih gozdovih 
odda izvajalcem, izbranim na javnem razpisu s podelitvijo 
koncesije, besedilo "Sklad lahko odda kmetu, ki ima kmetijo v 
gorskih oziroma hribovitih predelih v zakup gozd v lasti Republike 
Slovenije, pri čemer se upoštevajo prednostni upravičenci po 21. 
členu zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96). 
Posamezni zakupnik na ta način pridobi v zakup gozd v skupni 
površini do 100 ha." pa je bilo nadomeščeno z besedilom "Sklad 
lahko podeli koncesijo kmetu, ki stalno živi in ima kmetijo na 
območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko pridelavo, po 10. 
členu zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96), 
na skupni površini do 100 ha gozdov pod pogoji, ki jih z uredbo 
določi Vlada RS na predlog ministra, pristojnega za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano." 

5.člen :V točki a. prvega odstavka 5. člena je s sprejetim 
amandmajem besedilo "in je z njimi do 10.3.1993 razpolagala 
občina" nadomeščeno z besedilom "in so bila do 10.3.1993 
družbena lastnina". 

V točki a) prvega odstavka 5. člena je bilo za letnico 1990 dodano 
naslednje besedilo: "in s prostorskimi sestavinami dolgoročnega 
družbenega plana za obdobje od leta 1986 do 2000" 

Za prvim odstavkom 5. člena je bil dodan nov drugi odstavek, ki 
se glasi: Tista zemljišča, ki jih je občina s sprejemom novega 
prostorskega izvedbenega akta, usklajenega z obveznimi 
republiškimi izhodišči, namenjenimi za graditev objektov, in so 
11.3.1993 prešla v last Republike Slovenije in v gospodarjenje 
sklada ter so bila dne 10.3.19993 last občine, Sklad kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS ob uveljavitvi prostorskega izvedbenega 
akta brezplačno prenese v last in posest občine. 

Zaradi novega drugega odstavka 5. člena so bili s sprejetim 
amandmajem tudi ustrezno preštevilčeni ostali odstavki tega člena. 

V besedilu 5. člena, ki spreminja besedilo prvega odstavka 22. 
člena osnovnega zakona, je bil tudi črtan zadnji stavek 3. odstavka, 
ki se glasi: "V sklepu se določijo pogoji in način prenosa." 

6.člen : V 6. členu je bila črtana beseda "tega". 
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IZJAVA O SKLADNOSTI PREDLOGA ZAKONA S PREDPISI 

EVROPSKE SKUPNOSTI 

1. Naslov predlaganega akta: 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O SKLADU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV 
REPUBLIKE SLOVENIJE (ZSKZ-B), TRETJA OBRAVNAVA IN 
PREDLOG AMANDMAJEV VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE K 
SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM ZAKONA O SKLADU 
KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE 
(EPA 277-II) 

2. Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega 
sporazuma o pridružitvi" 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki 
se nanašajo na predloženo gradivo: 

Zakon se nanaša na 7.b in c točko 45. člena Evropskega 
pridružitvenega sporazuma, ki določa, da: b) imajo hčerinske 
družbe družb Skupnosti pravico pridobivati in prodajati 
nepremičnine in imajo glede naravnih virov, kmetijskih zemljišč in 
gozdov, enake pravice, kot jih uživajo slovenski državljani in 
družbe, če so te pravice potrebne za opravljanje gospodarskih 
dejavnosti, za katere so ustanovljene; c) Slovenija podeli pravice 
iz točke b) državljanom in podružnicam družb Skupnosti do konca 
pn/e faze prehodnega obdobja, to je do 1.2.2003. Zakon se nanaša 
tudi na Prilogo XIII k Evropskem pridružitvenem sporazumu, s 
podpisom katere se je Vlada Republike Slovenije zavezala, da bo 
Republika Slovenija državljanom držav članic Evropske unije 
zagotovila pravico do nakupa nepremičnin, ob pogoju vzajemnosti 
in na nediskriminatoren način. 

b) V kakšnem obsegu so izpolnjene iz sporazuma izhajajoče 
obveznosti: 

Zakon do tujcev ni diskriminatoren, zato so Iz sporazuma 
izhajajoče obveznosti v celoti izpolnjene. Do tujcev je 
diskriminatoren koncesijski akt, ki pa se bo uskladil z Evropskim 
pridružitvenim sporazumom v določenem roku oziroma 
pravočasno. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti 

/ 

3. Skladnost predloga akta s predpisi ES 

Na zakon se ne nanaša nobena direktiva ES, saj koncesijske 
pogodbe po mnenju Evropske komisije niso predmet direktiv 
Skupnosti o javnih naročilih. 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES? 

Zakon doslej ni bil usklajen s prvim odstavkom 6. člena EGS in 
točko ff 59. člena EGS, saj družbam EU s tem, da je po zakonu 
podeljena koncesija določenim družbam, ni omogočen dostop do 
koncesije. Sprememba zakona uveljavlja normalno proceduro za 
podelitev koncesij na podlagi javnega razpisa in sicer od 30.6.2001 
naprej, kar je v skladu z zavezami, ki so navedene v pogajalskih 
izhodiščih za prevzem pravnega reda EU. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES fletoV 2002 

5. Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 
Da. 

6. Ali ie predlog akta preveden v in v kateri iezik? 
Ne. 

7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES, države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza.. 

Zakon je bil posredovan v mnenje Evropski komisiji. 

8. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev 

Državni program določa uskladitev najkasneje do 31.12.2002. 

Ime in priimek ter podpis Podpis ministra oziroma 
vodje pravne službe predstojnika organa 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): za: podpis nečitljiv 

Mojca Geč-Zvržina 
Državna podsekretarka 

Ciril Smrkolj, l.r. 
Minister 
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AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

Amandma k 1. členu (1f člen) 

Črta se l.člen. 

Obrazložitev: 

Sprejeti novi 1f člen, ki določa novi 6a člen zakona, je v nasprotju 
z materialnopravnimi predpisi. Osebna materialna odgovornost, 
kot je določena v sprejetem amandmaju predloga zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o skladu kmetijskih zemljišč 
in gozdov, je po vsebini najbližja kazenski sankciji odvzema 
premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem. To sankcijo 
določa Kazenski zakonik Republike Slovenije (Ur.list RS, št.63/ 
94) v VII poglavju. Vendar to sankcijo izreka sodišče skupaj s 
sodno odločbo, s katero ugotovi kazensko odgovornost storilca. 
Kazen, s tem pa tudi odvzem premoženjske koristi, je mogoče 
storilcu izreči samo, če je podana njegova krivda, ki je ugotovljena 
v za to določenem postopku. V takem postopku je omogočena 
tudi pritožba storilca. 
Kazenski zakonik se uporablja seveda za vse storilce kaznivih 
dejanj, tudi če so slučajno direktorji skladov, zato je nepotrebno 
te določbe, vnašati v specialni predpis. 

Amandma k 2.členu 

1. DrugI odstavek 2.člena, ki dodaja nov peti odstavek 
10.člena, se črta. 

2. Črta se tretji odstavek 2.člena 

Obrazložitev: 

1. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS je ustanovljen kot javni 
zavod, ki z zakonom določene naloge izvaja na območju cele 
države. Centraliziran način upravljanja z državnimi zemljišči 
omogoča izvajanje zakona o denacionalizaciji, na področju 
gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči in gozdovi pa koncentracija 
sredstev omogoča izvajanje prednostnih nalog sprejete kmetijske 
politike. Kakršnokoli zmanjševanje sredstev bi pomenilo 
zmanjšanje njegove učinkovitosti in otežilo izvajanje nalog, zaradi 
katerih je ustanovljen. 

V vsakoletnih programih Sklad sredstva prednostno namenja 
predvsem za nakupe zemljišč, ki se kupujejo tam kjer je ponudba 
in interes za obdelavo zemljišč. Sredstva se namenjajo za vlaganja 
v kmetijska zemljišča, v skladu z gozdnogospodarskimi načrti pa 
tudi v gozdove. Pri pripravi programov je bolj kot teritorialno načelo 
upoštevana koncentracija zemljišč, nujne sanacije in dokončanje 
v preteklosti začetih, ponekod tudi že dotrajanih melioracij. Pri 
načrtovanju vlaganj se upoštevajo tudi različne potrebe 
posameznih območij. Pomembna naloga Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS, je urejanje lastništva. Pri tem izplačuje 
odškodnine bivšim lastnikom zemljišč, ponekod odkupuje trajne 
nasade, izvaja odmere, vse z namenom ureditve lastništva 
kmetijskih zemljišč na območju cele države. 

Specifičen primer je gozdarstvo, kjer je zaradi preteklega enotnega 
koncepta gozdarstva, nujno prelivanje sredstev iz nekaterih bolj 
donosnih območij v manj donosna. S tem se ohranjajo dosedanja 
vlaganja, z negovalnimi deli pa preprečuje gospodarska škoda. 

Sklad deluje na območju cele Slovenije. Zahtevna evidenca 
prihodkov Sklada in razdelitve dela sredstev lokalnim skupnostim, 
ki bi bila izdelana na parcelo natančno, bi zahtevala dopolnitev 
evidenc Sklada 

V kolikor bi se sprejeto besedilo 2.člena predloga zakona, po 
katerem bi 50% sredstev Sklada postalo dohodek lokalnih 
skupnosti, pričelo izvajati, bi kmetijstvo v nedonosnih območjih 
postajalo še nedonosnejše. 

2. Črtanje tretjega odstavka 2.0. je redakcijske narave. 

Amandma k 2.členu 

D oda se nov četrti odstavek, ki se glasi: 
5.odstavek 10-člena se spremeni In se glasi: 

"O razporejanju presežka prihodkov nad odhodki odloča 
ustanovitelj, ki pri tem upošteva sprejeti finančni načrt In 
program dela Sklada." 

Obrazložitev: 

V finančnem smislu se dosedanji S.odstavek 10.člena lahko 
šteje oz. razlaga tako, da je presežek prihodkov nad odhodki 
Sklada dobiček Sklada, ki ga je le-ta dolžan nakazati v proračun. 

Vlaganja po prvi in drugi alinei 4.odstavka 10.člena v smislu 
Zakona o računovodstvu ne predstavljajo odhodka v bilanci 
Sklada. Torej se sredstva, ki so namenjena porabi-investicijam v 
skladu z ZSKZ, razen stroškov za poslovanje Sklada, ne štejejo 
kot odhodki oz. stroški. Tako bi se lahko štelo, da prihodek Sklada 
ni bil porabljen in bi se v presežku nad računovodskimi odhodki 
moral nakazati v proračun. Poenostavljeno rečeno, bi s tem 
nastala dvojna obveznost Sklada. Najprej obveznost do 
investiranja po sprejetem finančnem načrtu in programu Sklada v 
skladu z 10-členom ZSKZ, in nato še obveznost do nakazila 
sredstev v višini ugotovljenega dobička v proračun. Skladu bi 
bila tako lahko odvzeta možnost realizacije investicij v skladu s 
sprejetim finančnim načrtom in programom Sklada, ki ju 
navsezadnje sprejme Svet Sklada ob soglasju Vlade RS. 

Tudi Zakon o zavodih (Ur.l.RS št. 12/91,117/91, 55/92,13/93, 66/ 
93, 45/94, 8/96, 36/2000) določa v 48.členu, da se presežek 
prihodkov nad odhodki sme porabiti le za opravljanje in razvoj 
dejavnosti. 

Na zgoraj navedeno neskladnost znotraj samega 10-člena in na 
neskladnost med dosedanjim 5.odstavkom 10.člena in Zakonom 
o računovodstvu je opozorilo tudi Računsko sodišče RS ob 
preverjanju usklajenosti poslovanja Sklada. S predlagano 
spremembo bi se tako odpravila nejasnost v zvezi s tem kaj se 
šteje za presežek oz. dobiček v finančnem smislu in kaj v smislu 
ZSKZ. 

Amandma k 3. členu 

Prvi odstavek 3.člena se spremeni tako, da se glasi: 

DrugI odstavek 16. člena se spremeni, tako da se glasi: 

"Če nekdanji upravljaleI kmetijskih zemljišč, kmetll In 
gozdov, ki so postala last Republike Slovenije, niso sklenili 
pogodbe o prenosu po prejšnjem odstavku tega člena ali 
če pravno nasledstvo teh upravljalcev nI znano, odloči o 
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prenosu z ugotovitveno odločbo Upravna enota, organ 
pristojen za kmetijstvo In gozdarstvo. V upravni odločbi 
mora biti nepremičnina, ki Je predmet prenosa, označena s 
podatki, s katerimi Je vpisana v zemljiško knjigo. Na podlagi 
pravnomočne odločbe se opravi zemljiškoknjižni prenos." 

Obrazložitev: 

Prenos kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov od nekdanjih družbenih 
upravljalcev na Republiko Slovenijo, se ne izvaja. S predlaganim 
amandmajem bo tudi v primeru, ko prejšnji upravljalec ne bo 
sklenil pogodbe s Skladom, na podlagi ugotovitvene odločbe 
upravne enote, organa pristojnega za kmetijstvo in gozdarstvo, 
možno realizirati zemljiškoknjižni prenos nepremičnin na Republiko 
Slovenijo. 

Amandma k 3. členu 

Doda se nov drugI odstavek 3.člena, ki se glasi: 

"Spremeni se tretji odstavek 16.člena In se glasi: 

Sklad kmetijskih zemljišč In gozdov Republike Slovenije 
zastopa pred sodišči, razen v delovnih In upravnih zadevah, 
Državno pravobranilstvo." 

Obrazložitev: 

Dosedanji tretji odstavek 16.člena je zaradi ureditve prenosa 
kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov v drugem odstavku istega 
člena določen z novim besedilom. 

Sklad upravlja in razpolaga s premoženjem v lasti Republike 
Slovenije. V teku ima preko 300 sodnih postopkov za kar bi 
potreboval veliko število pravnih strokovnjakov. Glede na to, da 
je Državno pravobranilstvo zastopnik Republike Slovenije in ima 
bogat in izkušen strokovni kader, se želi s predlaganim 
amandmajem racionalizirati delo in zagotoviti učinkovitejše 
zastopanje države v sodnih sporih. 

Amandma k 3. členu 

3. Črta se dosedanji drugI odstavek 3.člena. 

Obrazložitev: 

Javna infrastruktura in pripadajoča funkcionalna zemljišča niso 
prešla v last Republike Slovenije in v upravljanje Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Ne glede na navedeno pa 
način in pogoje vpisa v zemljiško knjigo ureja v celoti zakon o 
zemljiški knjigi (ZZK, Uradni list RS, št. 33/95). Podrobneje pa 
določa vpisovanje v zemljiško knjigo pravilnik o vodenju zemljiške 
knjige (Uradni list RS,št. 77/95). 
Dosedanji tretji odstavek 16.člena govori o prenosih in ne o 
vknjižbi v zemljiško knjigo. Način in dokumentacija, ki je potrebna 
za prenos pa je določana v navodilu o tem, kaj se šteje za prenos 
kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov na Sklad kmetijskih zemljišč 
in gozdov Republike Slovenije oziroma na občine(Uradni list RS, 

. št. 32/93). 

Amandma k 4. členu 

V drugem odstavku se črta besedilo: "(Uradni list R 
Slovenije, št. 34/96)" 

Obrazložitev: 

Amandma je redakcijske narave. 

Amandma k 4.členu 

Spremeni se drugI odstavek 4. člena In se glasi: 

"V šestem odstavku se črta zadnji stavek In se dodata nova 
stavka, ki se glasita: 

Če konceslonarjl do 30.3.2001 ne sklenejo pogodb Iz 
drugega odstavka tega člena v skladu s koncesijskim aktom, 
se šteje, da pogodbeno razmerje po zakonu preneha. Do 
pravnomočne določitve vsebine zakupnega ali 
koncesijskega razmerja oziroma do sklenitve zakupne ali 
koncesijske pogodbe morajo zakupniki plačevati akontacijo 
zakupnine po ceniku sklada oziroma konceslonarjl 
odškodnino za koncesijo v višini, kot se določi v skladu s 
koncesijskim aktom. 

Obrazložitev: 

V času od začetka veljavnosti ZSKZ kljub določilom zakona in ne 
glede na to, da je koncesijsko razmerje nastalo po zakonu, 
koncesijske pogodbe z dosedanjimi upravljalci niso bile sklenjene, 
sodišča pa tudi še niso odločila o nerešenih vprašanjih. 

Dosedanji upravljalci so se preoblikovali v gospodarske družbe, 
v katerih Republika Slovenija nima lastniškega deleža. 
Zaradi nesklenjenih pogodb Sklad nima podlage za pridobitev 
ustreznega plačila - odškodnine za koncesijo. Koncesionarji 
plačujejo odškodnino po lastni presoji, višina prejete odškodnine 
pa ne zadošča za izvajanje vseh nalog Sklada v skladu z ZSKZ. 
Sklad od koncesionarjev tudi ne more pridobiti ključnih podatkov, 
ki jih potrebuje za gospodarjenje z gozdovi kot dober gospodar. 
Predlagatelj za ureditev navedenega stanja določa rok, do 
katerega je treba skleniti koncesijsko pogodbo in na ta način 
prekiniti neurejeno stanje. 

Amandma k 4. členu 

Tretji odstavek 4.člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Sedmi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"Po Izteku koncesijskih razmerij se Izvajanje del v državnih 
gozdovih odda Izvajalcem, Izbranim na lavnem razpisu. 
Razpis se Izvede za posamezno gozdnogospodarsko 
enoto. Pri razdrobljenih površinah lahko sklad odda delo v 
gozdu tudi za manjšo površino In krajše časovno obdobje. 
Sklad lahko odda kmetu, ki stalno živi In Ima kmetijo na 
območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko pridelavo, 
po lO.členu zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list 
RS,št.S9/96) v zakup za dobo 10 let gozd v lasti Republike 
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Slovenije, pri čemer se upoštevajo prednostni upravičenci 
po 21.členu zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, 
št.59/96). Posamezni zakupnik lahko na ta način pridobi v 
zakup gozd v skupni površini do 100 ha." 

Obrazložitev: 

Z amandmajem se omogoča izvajanje aktivne politike ohranjanja 
in poseljenosti podeželja, kajti z oddajanjem državnih gozdov v 
zakup kmetom v višinskem območju in strmih predelih Slovenije, 
bo omogočen njihov obstoj. 

Amandma k 5. členu 

5.člen se spremeni in se glasi: 

"22. člen se spremeni, tako da se glasi: 

Nezazidana stavbna zemljišča Iz prvega odstavka 14. člena 
zakona o Skladu kmetijskih zemljišč In gozdov Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 10/93 in 1/96), ki so bila na dan 
11.3.1993 z veljavnim prostorskim planom namenjena za 
gradnjo objektov In so bila do 10.3.1993 družbena lastnina, 
postanejo z dnem uveljavitve tega zakona last občine, na 
območju katere ležijo. 

Gozdovi v lasti Republike Slovenije, ki Imajo v 
gozdnogospodarskih načrtih določeno prvo stopnjo 
poudarjenostl rekreacijske funkcije In jih občina razglasi za 
gozdove s posebnim namenom v skladu z zakonom o 
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93), se brezplačno prenesejo 
v last občine, na območju katere ležijo. 

Če le občina določeno območje kmetijskih zemljišč, ki so 
bila na dan 10.3.1993 družbena lastnina In so na podlagi 
prvega odstavka 14. člena zakona iz prvega odstavka tega 
člena prešla v last Republike Slovenije, po 11.3.1993 z 
veljavnim prostorskim planom določila kot nezazidano 
stavbno zemljišče In so takšna zemljišča namenjena za 
gradnjo objektov javne Infrastrukture, socialnih In 
neprofitnih stanovanj ali za potrebe zdravstva, socialnega 
varstva, šolstva, znanosti, kulture, športa In javne uprave 
ter ustreznih gospodarskih oziroma obrtnih con, sklad 
takšna zemljišča brezplačno prenese v last občine, na 
območju katere ležijo, če je za takšno območje veljavno 
sprejet ustrezen prostorski Izvedbeni načrt In pristojni 
občinski organ s posebnim sklepom ugotovi, da je gradnja 
predvidenega ob/ekta v Javno korist. 

Določbe prejšnjega odstavka se uporabljalo tudi za 
prostorske plane oziroma njihove spremembe in dopolnitve, 
veljavno sprejete po uveljavitvi tega zakona oziroma s katerih 
pripravo In sprejemanjem se začne po uvel/avltvl tega 
,zakona. 

Prenos zemljišč In gozdov Iz prejšnjih odstavkov tega člena 
v last občine se opravi na predlog. Predlog mora obsegati 
dokaz o veljavnosti prostorskega plana, Izris Iz katastrskega 
načrta (mapna kopija) In Izpisek Iz zemljiške knjige, v primeru 
Iz drugega odstavka se mora priložiti kopijo karte In opisa 
funkcij gozdov Iz veljavnega gozdnogospodarskega načrta, 
veljaven občinski predpis, v primeru Iz tretjega oziroma 
četrtega odstavka tega člena pa se mora predlogu predložiti 
še ustrezen Izris Iz prostorskega izvedbenega načrta In 
pravnomočen sklep o ugotovitvi javne koristi. 

Določbe prvega, drugega In tretjega odstavka tega člena ne 
veljajo za zemljišča In gozdove, ki so predmet 
denacionalizacije. 

Zemljišča Iz prvega, drugega In tretjega odstavka tega člena 
se prenesejo v last občine skupaj z vsemi bremeni. S 
prevzemom postane občina tudi zavezanka po predpisih o 
denacionalizaciji oziroma vračanja zadružnega premoženja 
In vračanje premoženja agrarnim skupnostim, v primerih 
sklenjenih zakupnih pogodb pa občina prevzame tudi vlogo 
zakupodajalca. V primeru, da je pred prenosom potrebna 
parcelacija ali ureditev meja, nosi te stroške občina. 

Šteje se, da je sklad prenesel zemljišče v last občine z dnem 
sklenitve pogodbe o prenosu. Pogodba mora biti pisna. 

Za prostorski plan po tem zakonu se štejejo prostorske 
sestavine občinskega dolgoročnega plana za obdobje od 
leta 1986 do leta 2000 in občinskega družbenega 
srednjeročnega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990. 

Za prostorski izvedbeni načrt po tem zakonu se štejejo 
prostorski Izvedbeni načrti Iz druge alinee 21.člena oziroma 
27. do 32.člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov 
v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 In 29/86, Uradni 
list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/94 In 44/97) in prostorski 
ureditveni pogoji iz prehodne določbe 16.člena zakona o 
spremembah In dopolnitvah zakona o urejanju naselij In 
drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/93). 

Obrazložitev: 

Na predlagani 4.člen predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, ki 
spreminja 22. člena zakona, je bilo v drugem branju vloženo večje 
število različnih amandmajev. Zaradi množice amandmajev, 
vloženih na ta člen, je predlagatelj pripravil amandma tako, da je 
pripravil nov, celovit člen. V novem 5.členu je sestavil konsistentno 
in natančno določilo 22. člena zakona. 

Z amandmajem se uredi tudi nejasno stanje, povzročeno z 
neustrezno rešitvijo petega in šestega odstavka 57. člena zakona 
o javnih skladih, ki ga je Državni zbor sprejel na seji 24.2.2000 (iz 
teh določb namreč izhaja, kot da postane občina po samem 
zakonu lastnik tudi povsem tujih zemljišč in so zato, ker delujejo 
kot da je mogoče podržavljenje, ustavno izpodbojne), ki pa tudi 
sicer v vsebino in rešitve tega zakona (o javnih skladih) tudi sicer 
ne sodita. 

Amandma k 6.členu 

Doda se nov drugI odstavek, ki se glasi: 

"Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe 
petega In šestega odstavka 57. člena zakona o Javnih skladih 
(Uradni list RS, št. 22/00)." 

Obrazložitev: 

Z amandmajem k 22.členu se ureja prenos nezazidanih stavbnih 
zemljišč in s tem jasno določa prenos nezazidanih zemljišč in 
gozdov na občine. 
Z amandmajem k 6.členu pa se razveljavlja prenos nezazidanih 
zemljišč,kot je določen v Zakonu o javnih skladih, saj amandma k 
5.členu konsistentno ureja prenose. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI KONVENCIJE 0 

PRIDOBIVANJU DOKAZOV V CIVILNIH 

ALI GOSPODARSKIH ZADEVAH V 

TUJINI (MKPDCG) 

- EPA 1253 - II 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 761-04/2000-2 
Ljubljana, 20.07.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 8. seji dne 20. julija 2000 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O 
PRIDOBIVANJU DOKAZOV V CIVILNIH ALI 
GOSPODARSKIH ZADEVAH V TUJINI, 

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

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 

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

- Alojz PETERLE, minister za zunanje zadeve, 
- Barbara BREZIGAR, ministrica za pravosodje, 
- Mitja DROBNIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Nives MARINŠEK, državna sekretarka v Ministrstvu za 

pravosodje, 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve. 

dr. Verica Trstenjak, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

l.člen 2. člen 

Ratificira se Konvencija o pridobivanju dokazov v civilnih ali Konvencija se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v 
gospodarskih zadevah v tujini, sklenjena v Haagu 18. marca slovenskem jeziku glasi: 
1970. 
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KONVENCIJA O PRIDOBIVANJU 
DOKAZOV V CIVILNIH ALI GOSPODARSKIH 

ZADEVAH V TUJINI 

(sklenjena 18. marca 1970) 

Države podpisnice te konvencije so se 

v želji, da bi olajšale pošiljanje in izvrševanje zaprosil ter pospešile 
poenotenje različnih postopkov, ki jih v ta namen uporabljajo, 

v želji, da bi povečale učinkovitost medsebojnega pravnega 
sodelovanja v civilnih ali gospodarskih zadevah, 

odločile, da bodo v ta namen sklenile konvencijo in so se dogovorile 
o naslednjih določbah: 

I. POGLAVJE - ZAPROSILA 

2. člen 

V civilnih ali gospodarskih zadevah lahko sodni organ države 
pogodbenice v skladu z določbami svojega prava z zaprosilom 
zaprosi pristojni organ druge države pogodbenice, da zanjo 
pridobi dokaze ali opravi kakšno drugo dejanje sodnega postopka. 

Zaprosilo se ne sme uporabiti za pridobivanje dokazov, ki niso 
namenjeni za uporabo v začetih ali predvidenih sodnih postopkih. 

Izraz "drugo dejanje sodnega postopka" ne vključuje vročitve 
sodnih listin ali izdaje sodnih pozivov, s katerimi se izvršujejo ali 
izpopolnjujejo sodne odločbe ali nalogi, niti nalogov za začasne ali 
zaščitne ukrepe. 

3. člen 

Vsaka država pogodbenica imenuje osrednji organ, ki bo 
odgovoren za sprejemanje zaprosil, ki jih pošlje sodni organ druge 
države pogodbenice, in za pošiljanje teh zaprosil.organu, 
pristojnemu za njihovo izvršitev. Osrednji organ deluje v skladu z 
njenim notranjim pravom. 

Zaprosila se pošljejo osrednjemu organu države izvršitve, in to 
brez posredovanja drugih organov te države. 

4. člen 

V zaprosilu morajo biti navedeni: 

b)organ, ki prosi za izvršitev, in zaprošeni organ, če ga prosilec 
pozna; 

c)imena in naslovi strank v postopku in njihovih zastopnikov, če 
jih imajo; 

c)vrsta postopka, za katerega se prosi dokazilo, z navedbo vseh 
potrebnih informacij v zvezi s tem; 

d)dokazi, ki jih je treba pridobiti, ali druga dejanja sodnega postopka, 
ki jih je treba opraviti. 

Kadar je to primerno, morajo biti v zaprosilu med drugim 
podrobneje navedeni: 

e) imena in naslovi oseb, ki naj se zaslišijo; 

f)vprašanja, ki naj se zastavijo zaslišanim osebam, ali dejstva, o 
katerih morajo biti te osebe zaslišane; 

h) listine ali drugo nepremično ali osebno premoženje, ki naj se 
pregleda; 

h) morebitna zahteva, da se dokaz da pod prisego ali izjavo, in 
poseben obrazec, ki naj se v ta namen uporabi; 

iii)poseben način ali postopek, ki ga je treba uporabiti po 9. členu. 

Zaprosilo lahko navaja tudi informacije, ki so potrebne za uporabo 
11. člena. 

Ne sme se zahtevati overitev ali druga podobna formalnost. 

5. člen 

Zaprosilo mora biti v jeziku zaprošenega organa ali pa mu mora 
biti priložen prevod v tem jeziku. 

Vendar pa mora vsaka država pogodbenica sprejeti zaprosilo v 
angleškem ali francoskem jeziku ali zaprosilo, ki mu je priložen 
prevod v enem od teh dveh jezikov, razen če je izrazila pridržek, 
ki ga dopušča 33. člen. 

Država pogodbenica, v kateri je več uradnih jezikov in zaradi 
razlogov notranjega prava za svoje celotno ozemlje ne more 
sprejeti zaprosil v enem od teh jezikov, mora z izjavo določiti 
jezik, v katerem mora biti zaprosilo sestavljeno ali vanj prevedeno, 
da bi se na območjih njenega ozemlja, ki jih je navedla, lahko 
začelo izvrševati. V primeru neutemeljenega nespoštovanja te 
izjave stroške prevoda v zahtevani jezik krije država prosilka. 

Država pogodbenica lahko z izjavo določi jezik ali jezike, ki niso 
navedeni v prejšnjih odstavkih in v Katerih se zaprosilo lahko 
pošlje njenemu osrednjemu organu. 

Vsak prevod, priložen zaprosilu, mora overiti bodisi diplomatski 
ali konzularni predstavnik ali zapriseženi prevajalec ali druga 
oseba, ki je v eni in drugi državi za to pooblaščena. 

6. člen 

Če osrednji organ meni, da zaprosilo ne ustreza določbam 
konvencije, o tem takoj obvesti organ države prosilke, ki mu je 
poslal zaprosilo, z navedbo ugovorov na zaprosilo. 
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7. člen 

Če organ, ki mu je bilo zaprosilo poslano, ni pristojen za njegovo 
izvršitev, se zaprosilo nemudoma pošlje organu v isti državi, ki je 
v skladu z določbami njenega prava pristojen za izvršitev zaprosila. 

8. člen 

Organ prosilec je, če tako želi, obveščen o času in kraju izvršitve 
postopka, da bi se ga zainteresirane stranke in njihovi morebitni 
zastopniki lahko udeležili. To obvestilo se, kadar organ države 
prosilke to zahteva, pošlje neposredno udeležencem ali njihovim 
zastopnikom. 

9. člen 

Država pogodbenica lahko izjavi, da pri izvršitvi zaprosila lahko 
sodelujejo člani sodnega organa prosilca druge države 
pogodbenice. Zahteva se lahko predhodno dovoljenje pristojnega 
organa, ki ga imenuje država, ki je dala izjavo. 

10. člen 

Sodni organ, ki izvršuje zaprosilo, uporablja svoje notranje pravo 
glede potrebnih načinov in postopkov. 

Na zahtevo organa prosilca pa lahko uporabi poseben način ali 
postopek, razen če je ta nezdružljiv z notranjim pravom države 
izvršitve ali če ga ni mogoče izvesti zaradi njene notranje sodne 
prakse in postopka ali zaradi praktičnih težav. 

Zaprosilo je treba hitro izvršiti. 

11. člen 

Zaprošeni organ pri izvrševanju zaprosil uporablja primerna 
prisilna sredstva v primerih in enakem obsegu, kot to njegovo 
notranje pravo določa za izvrševanje odredb organov njegove 
lastne države ali zaprosil strank v notranjih postopkih. 

12. člen 

Pri izvrševanju zaprosila lahko prizadeta oseba odkloni predložitev 
dokazov, če je taka zavrnitev njen privilegij ali dolžnost: 

a) po pravu države izvršitve, 

d) po pravu države prosilke, pri čemer mora biti privilegij ali 
dolžnost navedena v zaprosilu ali pa jo je na zahtevo 
zaprošenega organa drugače potrdil organ prosilec. 

Država pogodbenica lahko izjavi, da bo priznavala privilegije in 
dolžnosti v obsegu, navedenem v izjavi, tudi če so predvidene s 
pravom drugih držav, ne le države prosilke in zaprošene države. 

13. člen 

Izvrševanje zaprosila se lahko zavrne, samo če: 

a) izvrševanje zaprosila v državi izvršitve ni v sodni pristojnosti 
ali 

b) zaprošena država meni, da bi izvršitev škodovala njeni 
suverenosti ali varnosti. 

Zaprosila ne sme zavrniti samo zato, ker trdi, da ima po svojem 
notranjem pravu izključno sodno pristojnost glede zadeve ali da 
njeno notranje pravo ne bi dovolilo sodnega postopka. 

14. člen 

Zaprošeni organ pošlje dokumente o izvrševanju zaprosila organu 
prosilcu po isti poti, kot je bilo poslano zaprosilo. 

Kadar zaprosilo v celoti ali delno ni izvršeno, je treba organ prosilec 
po isti poti o tem nemudoma obvestiti in navesti razloge. 

15. člen 

Izvrševanje zaprosila ni razlog za povračila kakršnih koli pristojbin 
ali stroškov. 

Zaprošena država pa ima pravico od države prosilke zahtevati 
povračilo honorarjev strokovnjakom in tolmačem in stroškov, 
nastalih z uporabo posebnega postopka, ki ga je zahtevala država 
prosilka v skladu z drugim odstavkom 9. člena. 

Zaprošeni organ, katerega pravo zavezuje stranke, da same 
priskrbijo dokaze in ki sam ne more izvršiti zaprosila, lahko po 
pridobitvi soglasja organa prosilca imenuje v ta namen ustrezno 
osebo. Ko zaprošeni organ išče soglasje organa prosilca, navede 
približne stroške takega postopka. Če organ prosilec soglaša, 
mora povrniti vse nastale stroške; če pa organ prosilec ne soglaša, 
ni odgovoren za plačilo stroškov. 

II. POGLAVJE - PRIDOBIVANJE DOKAZOV S STRANI 
DIPLOMATSKIH ALI KONZULARNIH 
PREDSTAVNIKOV IN KOMISARJEV 

16. člen 

Diplomatski ali konzularni predstavnik države pogodbenice lahko 
v civilnih ali gospodarskih zadevah na ozemlju druge države 
pogodbenice in na območju, na katerem opravlja svoje naloge, 
brez prisile pridobiva dokaze od državljanov države, ki jo 
predstavlja, za postopek, sprožen pred sodišči države, ki jo 
predstavlja. 

Država pogodbenica lahko izjavi, da diplomatski ali konzularni 
predstavnik lahko pridobiva dokaze le na podlagi dovoljenja, ki ga 
na njegovo prošnjo ali prošnjo v njegovem imenu izda pristojni 
organ, ki ga imenuje država, ki daje izjavo. 

17. člen 

Diplomatski ali konzularni predstavnik države pogodbenice lahko 
poleg tega na ozemlju druge države pogodbenice in na območju, 
na katerem opravlja svoje naloge, brez prisile pridobiva dokaze 
od državljanov države, v kateri opravlja svoje naloge, ali, druge 
države za postopek, sprožen pred sodišči države, ki jo 
predstavlja, če: 

a) je pristojni organ, ki ga imenuje država, v kateri opravlja svoje 
naloge, to dovolil na splošno ali za posamezno zadevo, in 

c) spoštuje pogoje, ki jih je pristojni organ določil v dovoljenju. 
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Država pogodbenica lahko izjavi, da pridobivanje dokazov po 
tem členu lahko poteka brez njenega predhodnega dovoljenja. 

18. člen 

V civilnih in gospodarskih zadevah lahko oseba, ki je v ta namen 
pravilno imenovana za komisarja, brez prisile pridobiva dokaze 
na ozemlju države pogodbenice za postopek, sprožen pred sodišči 
druge države pogodbenice, če: 

a) je pristojni organ države, v kateri naj se izvrši zaprosilo, to 
dovolil na splošno ali za posamezno zadevo in 

c) ta oseba spoštuje pogoje, ki jih je pristojni organ določil v 
dovoljenju. 

Država pogodbenica lahko izjavi, da pridobivanje dokazov po 
tem členu lahko poteka brez njenega predhodnega dovoljenja. 

19. člen 

Država pogodbenica lahko izjavi, da diplomatski ali konzularni 
predstavnik, pooblaščen za pridobivanje dokazov v skladu s 15., 
16. in 17. členom, lahko pristojni organ, ki ga imenuje ta država, 
zaprosi za ustrezno pomoč pri pridobivanju dokazov s prisilo. 
Izjava lahko vsebuje pogoje, ki jih država, ki daje izjavo, določi po 
svoji presoji. 

Kadar pristojni organ ugodi prošnji, uporabi ustrezna sredstva 
prisile, ki so predpisana po njenem pravu za uporabo v notranjih 
postopkih. 

20. člen 

Ko pristojni organ daje dovoljenje, navedeno v 15., 16. in 17. 
členu, ali izda odredbo, s katero ugodi prošnji, predvideni v 18. 
členu, lahko določi pogoje, ki jih šteje za primerne, med drugim 
glede časa in kraja pridobivanja dokazov. Prav tako lahko zahteva, 
da se mu podatki o uri, datumu in kraju pravočasno sporočijo 
vnaprej; v tem primeru je pri pridobivanju dokazov lahko navzoč 
predstavnik omenjenega organa. 

21. člen 

Osebe, na katere se nanaša pridobivanje dokazov po tem 
poglavju, lahko imajo pravnega zastopnika. 

22. člen 

Kadar je diplomatski ali konzularni predstavnik ali komisar 
pooblaščen, da na podlagi 15., 16. in 17. člena pridobiva dokaze: 

b) lahko pridobiva vse vrste dokazov, ki niso združljivi s pravom 
države, v kateri se dokazi pridobivajo, ali niso v nasprotju z 
dovoljenjem, izdanim na podlagi prejšnjih členov, in lahko pod 
enakimi pogoji sprejme na zapisnik izjavo pod prisego ali s 
potrdilom; 

d) je poziv osebi, da se zglasi ali predloži dokaz, sestavljen v 
jeziku kraja, v katerem se pridobivajo dokazi, ali pa mu je 
priložen prevod v ta jezik, razen če je prejemnik poziva 
državljan države, v kateri postopek teče; 

e) je v pozivu navedeno, da lahko ima oseba pravnega 
zastopnika, in če gre za državo, ki ni dala izjave, predvidene 
v 18. členu, da se ni dolžna zglasiti ali predložiti dokazov; 

h) da se lahko dokazi pridobivajo na način, predviden po pravu 
za sodišče, pred katerim teče postopek, pod pogojem, da tak 
način ni prepovedan po pravu države, v kateri se pridobivajo 
dokazi; 

f) se oseba, ki je pozvana predložiti dokaz, lahko sklicuje na 
privilegije in dolžnosti iz 11. člena, da to zavrne. 

23. člen 

Dejstvo, da se dokazi niso mogli pridobiti po postopku iz tega 
poglavja, ker je določena oseba zavrnila predložitev dokazov, ne 
preprečuje, da se za isto pridobivanje dokazov kasneje pošlje 
zaprosilo v skladu z določbami prvega poglavja. 

IV. POGLAVJE-SPLOŠNE DOLOČBE 

24. člen 

Država pogodbenica lahko ob podpisu, ratifikaciji ali pristopu izjavi, 
da ne bo izvrševala zaprosil, izdanih za postopek, znan v državah 
anglosaksonskega prava kot predobravnavno odkrivanje 
dokumentov. 

25. člen 

Država pogodbenica lahko poleg osrednjega organa imenuje 
druge organe in določi obseg njihove pristojnosti. Vendar pa se 
lahko zaprosilo v vseh primerih pošlje osrednjemu organu. 

Zvezne države lahko imenujejo več osrednjih organov. 

26. člen 

Država pogodbenica, v kateri velja več pravnih sistemov, lahko 
imenuje organe enega od teh sistemov, ki bodo izključno pristojni 
za izvrševanje zaprosil na podlagi te konvencije. 

27. člen 

Država pogodbenica, ki to mora storiti iz ustavnih razlogov, lahko 
državo prosilko pozove, da povrne stroške, nastale v zvezi z 
izvrševanjem zaprosila, in sicer za vročitev osebi, ki se je dolžna 
ztjlasiti in predložiti dokaz, in stroške navzočnosti take osebe ter 
stroške vsakega prepisa dokazov. 

Kadar država zahteva povračilo stroškov po prejšnjem odstavku, 
lahko tudi vsaka druga država od nje zahteva povračilo podobnih 
pristojbin in stroškov. 

28. člen 

Določbe te konvencije ne preprečujejo, da bi država pogodbenica: 

b) izjavila, naj se zaprosila njenim sodnim organom pošljejo po 
drugih poteh, kot so predvidene v 2. členu; 

b) na podlagi notranjega prava ali prakse dovolila postopke, za 
katere se konvencija uporablja, pod manj omejevalnimi pogoji; 

e) na podlagi notranjega prava ali prakse dovolila načine 
pridobivanja dokazov, ki so drugačni od predvidenih s to 
pogodbo. 
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29. člen 

Ta konvencija ne preprečuje, da bi se dve ali več držav pogodbenic 
dogovorilo, da ne bodo upoštevale: 

d) določb 2. člena glede načinov pošiljanja zaprosil; 

d) določb 4. člena glede jezikov, ki se lahko uporabljajo; 

g) določb 8. člena glede navzočnosti članov sodnega organa pri 
izvrševanju zaprosil; 

g) določb 11. člena glede privilegijev in dolžnosti prič, da zavrnejo 
predložitev dokazov; 

i) določb 13. člena glede načinov vračanja izvršenega zaprosila 
organu prosilcu; 

h) določb 14. člena glede pristojbin in stroškov; 

h) določb II. poglavja. 

30. člen 

Med državami pogodbenicami te konvencije, ki so tudi 
pogodbenice ene ali obeh konvencij o civilnem postopku, 
podpisanih v Haagu 17. julija 1905 in 1. marca 1954, ta konvencija 
nadomesti 8. do 16. člen prejšnjih konvencij. 

31. člen 

Ta konvencija ne vpliva na uporabo 23. člena konvencije iz leta 
1905 ali 24. člena konvencije iz leta 1954. 

32. člen 

Dodatni sporazumi h konvencijami iz let 1905 in 1954, ki so jih 
sklenile države pogodbenice, se štejejo za enakovredne tej 
konvenciji, razen če se pogodbenice niso drugače dogovorile. 

33. člen 

Ta konvencija ne sme odstopati od konvencij, ki vsebujejo določbe 
o zadevah, ki jih ureja ta konvencija, in katerih pogodbenice so ali 
bodo postale države pogodbenice, kar pa ne vpliva na uporabo 
določb 29. in 31. člena. 

34. člen 

Država lahko ob podpisu, ratifikaciji ali pristopu v celoti ali delno 
izključi uporabo določb drugega odstavka 4. člena in II. poglavja. 
Drugi pridržki niso dovoljeni. 

Vsaka država pogodbenica lahko kadar koli umakne pridržek, ki 
ga je izrazila; pridržek preneha učinkovati šestdeseti dan po 
uradnem obvestilu o umiku. 

Kadar neka država izrazi pridržek, lahko druga država, ki jo ta 
pridržek prizadene, uporabi enako pravilo v odnosu do države, ki 
je pridržek izrazila. 

35. člen 

Vsaka država lahko kadar koli umakne ali spremeni izjavo. 

36. člen 

Država pogodbenica ob deponiranju svoje listine o ratifikaciji ali 
pristopu ali pozneje obvesti Ministrstvo za zunanje zadeve 
Nizozemske o imenovanju organov v skladu z 2., 8., 24. in 25. 
členom. 

Kadar je to primerno, država pogodbenica ministrstvo prav tako 
obvesti o: 

c) imenovanju organov, ki jim je treba poslati uradno obvestilo, 
katerih dovoljenje se lahko zahteva in na katerih pomoč se 
lahko pri pridobivanju dokazov sklicujejo diplomatski in 
konzularni predstavniki v skladu 15., 16. oziroma 18. členom; 

e) imenovanju organov, katerih dovoljenje lahko zahtevajo 
komisarji pri pridobivanju dokazov na podlagi 17. člena, in 
organov, ki lahko odobrijo pomoč, predvideno v 18. členu; 

d) izjavah na podlagi 4., 8., 11., 15., 16., 17., 18., 23. in 27. člena; 

d) vsakem umiku ali spremembi omenjenih imenovanj in izjav; 

e) umiku katerega koli pridržka. 

37. člen 

Vse težave, nastale med državami pogodbenicami v zvezi z 
izvajanjem te konvencije, se urejajo po diplomatski poti. 

38. člen 

Ta konvencija je na voljo za podpis državam, zastopanim na 
enajstem zasedanju Haaške konference o mednarodnem 
zasebnem pravu. 

Konvencijo je treba ratificirati, listine o ratifikaciji pa se deponirajo 
pri Ministrstvu za zunanje zadeve ^lizozemske. 

39. člen 

Ta konvencija začne veljati šestdeseti dan po deponiranju tretje 
listine o ratifikaciji iz drugega odstavka 37. člena. 

Konvencija začne veljati za vsako državo podpisnico, ki jo ratificira 
kasneje, šestdeseti dan po deponiranju njene listine o ratifikaciji. 

40. člen 

Država, ki ni bila zastopana na enajstem zasedanju Haaške 
konference o mednarodnem zasebnem pravu, je pa članica 
Konference ali Združenih narodov ali ene od specializiranih agencij 
te organizacije ali pogodbenica statuta Meddržavnega sodišča, 
lahko pristopi k tej konvenciji po tem, ko je ta začela veljati na 
podlagi prvega odstavka 38. člena. 

Listina o pristopu se deponira pri Ministrstvu za zunanje zadeve 
Nizozemske. 

. Konvencija začne veljati za državo, ki k njej pristopi, šestdeseti 
dan po deponiranju njene listine o pristopu. 

Pristop začne veljati le v odnosih med državo, ki k njej pristopi, in 
državami pogodbenicami, ki so izjavile, da njen pristop sprejmejo. 
Ta izjava se deponira pri Ministrstvu za zunanje zadeve 
Nizozemske, ki overjeni izvod te izjave pošlje po diplomatski poti 
vsaki državi pogodbenici. 
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Konvencija začne med državo, ki k njej pristopi, in državo, ki je 
izjavila, da ta pristop sprejme, veljati šestdeseti dan po deponiranju 
izjave o sprejetju. 

41. člen 

Vsaka država lahko ob podpisu, ratifikaciji ali pristopu izjavi, da 
se uporaba te konvencije razširi na vsa ozemlja, za katerih 
mednarodne odnose je odgovorna, ali na eno ali več teh ozemelj. 
Izjava začne veljati na dan začetka veljavnosti te konvencije za 
to državo. 

Kadar koli pozneje se o taki razširitvi uradno obvesti Ministrstvo 
za zunanje zadeve Nizozemske. 

Za ozemlja, na katera se razširitev uporabe nanaša, začne 
konvencija veljati šestdeseti dan po uradnem obvestilu iz 
prejšnjega odstavka. 

42. člen 

Ta konvencija velja 5 let od dne začetka veljavnosti v skladu s 
prvim odstavkom 38. člena, in sicertudi za države, ki so jo kasneje 
ratificirale ali k njej pristopile. 

Če ni odpovedana, se konvencija molče podaljša vsakih 5 let. 

Odpoved se uradno sporoči Ministrstvu za zunanje zadeve 
Nizozemske vsak 6 mesecev pred koncem petletnega obdobja. 

Odpoved se lahko omeji na določena ozemlja, za katera se 
konvencija uporablja. 

Odpoved velja le za državo, ki je to uradno sporočila. Za druge 
države pogodbenice še naprej velja. 

43. člen 

Ministrstvo za zunanje zadeve Nizozemske države iz 37. člena 
in države, ki so k njej pristopile v skladu z 39. členom, uradno 
obvesti o: 

b) podpisih in ratifikacijah iz 37. člena; 

d) datumu začetka veljavnosti te konvencije v skladu s prvim 
odstavkom 38. člena; 

e) pristopih iz 39. člena in datumih njihovega začetka veljavnosti; 

f) razširitvah iz 40. člena in datumih njihovega začetka 
veljavnosti; 

f) imenovanjih, pridržkih in izjavah iz 33. in 35. člena; 

g) odpovedih iz tretjega odstavka 41. člena. 

V potrditev tega so podpisani, ki so bili za to pravilno pooblaščeni, 
podpisali to konvencijo. 

Sestavljeno v Haagu 18. marca 1970 v enem izvirniku, katerega 
besedili v angleščini in francoščini sta enako verodostojni, ki se 
deponira v arhivu Vlade Nizozemske in katerega overjena kopija 
se po diplomatski poti pošlje vsaki državi, ki se je udeležila 
desetega zasedanja Haaške konference o mednarodnem 
zasebnem pravu. 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje konvencije skrbita Ministrstvo za pravosodje in Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Ministrstvo za zunanje zadeve. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Konvencija o pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih 
zadevah v tujini z dne 18. marca 1970je bila sprejeta na enajstem 
zasedanju Haaške konference za mednarodno zasebno pravo. 
Na podlagi prvega odstavka 39. člena navedene konvencije 
ima Republika Slovenija možnost, da pristopi h konvenciji in s 
tem prispeva k poenotenju postopkov pri nuđenju mednarodne 
civilnopravne pomoči na tem področju. 

Konvencija o pridobivanju dokazov v civilnih aH gospodarskih 
zadevah v tujini skupaj s haaško Konvencijo o civilnem postopku 
iz leta 1954 in haaško Konvencijo o olajšanju mednarodnega 
pristopa k sodiščem iz leta 1980, v katerih je Republika 
Slovenija že pridobila status države pogodbenice, zaokrožuje 
področje nuđenja t.i. male pravne pomoči v civilnih in 
gospodarskih zadevah in omogoča poenostavitev postopka pri 
pridobivanju dokazov ali pri opravi drugih dejanj sodnega 
postopka v tujini. 

Konvencija določa pravila sestavljanja in pošiljanja zaprosil za 
opravo določenih procesnih dejanj v tujini; predvideva osrednji 
organ, ki ga organizira vsaka država v skladu s svojim notranjim 
pravom in je pristojen za sprejemanje zaprosil, ki jih pošiljajo 
sodni organi druge države pogodbenice in za pošiljanje teh 
zaprosil organu, pristojnemu za njihovo izvršitev. Konvencija 
posebej izpostavlja, da organ deluje v skladu z notranjim pravom 
države, ki ga je imenovala; določa, v katerih primerih se takšna 
pravna pomoč lahko zavrne; opredeljuje načine in poti 
komuniciranja v zadevnih primerih ter pravila o stroških nuđenja 

tovrstne pravne pomoči, ter posebej izpostavlja način 
pridobivanja dokazov s strani diplomatskih ali konzularnih 
predstavnikov. 

Vse določbe Konvencija o pridobivanju dokazov v civilnih ali 
gospodarskih zadevah v tujini so oblikovane v okviru 
predpostavke, da se pri izvajanju konvencije spoštuje notranja 
materialna in procesna kazenska zakonodaja pogodbenic in 
vzajemnost pri izpolnjevanju prevzetih obveznosti. 

Za izvajanje konvencije skrbita Ministrstvo za pravosodje 
Republike Slovenije in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike 
Slovenije. 

Zaradi ratifikacije konvencije ne bo treba sprejeti novih ali 
spremeniti veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji. 

Za izvajanje konvencije ni potrebno zagotoviti dodatnih finančnih 
sredstev iz proračuna Republike Slovenije. Sredstva se bodo 
zagotavljala v okviru sredstev, ki so v proračunu zagotovljena 
za delovanje pravosodnih organov, Ministrstva za pravosodje 
Republike Slovenije in Ministrstva za zunanje zadeve Republike 
Slovenije. 

Konvencijo ratificira Državni zbor Republike Slovenije na 
podlagi drugega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah 
(Ur.l. Republike Slovenije, št. 1/91). 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI KONVENCIJE 0 

CARINSKEM REŽIMU ZA ZAOOJNIKE 

SKLADA, KI SE UPORABLJAJO V 

MEDNARODNEM PREVOZU (MKCRZ) 

- EPA 1247 - II 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 424-27/2000-2 
Ljubljana, 06.07.200 

Vlada Republike Slovenije je na 6. seji dne 6. julija določila 
besedilo: 

- PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O 
CARINSKEM REŽIMU ZA ZABOJNIKE SKLADA, KI SE 
UPORABLJAJO V MEDNARODNEM PREVOZU, 

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

- Alojz Peterle, minister za zunanje zadeve 
- Zvonko Ivanušič, minfeteir za finance 
- Mitja DrObnič, državni 'sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve 
- Valter Reščič, državni sekretar v Ministrstvu za finance 
- Andrej Grasselli, državni sekretar v Ministrstvu za finance. 

dr. Verica Trstenjak, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

l.člen 2. člen 

Ratificira se Konvencija o carinskem režimu za zabojnike sklada, Konvencija 'se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v 
ki se uporabljajo v mednarodnem prevozu, sprejeta 21 t slovensketfi je.ziku glasi: 
januarja1994 v Ženevi. 
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KONVENCIJA O CARINSKEM REŽIMU ZA ZABOJNIKE SKLADA, 

KI SE UPORABLJAJO V MEDNARODNEM PREVOZU 

(Konvencija o zabojnikih sklada) 

PREAMBULA 

Pogodbenica' so se, ker 

se zavedajo v^dno večje pomembnosti mednarodnega prevoza 
blaga v zabojnikih, 

želiio povečati smotrno uporabo zabojnikov v mednarodnem 
prevozu, 

upoštevajo potrebo, da se olajšajo upravni postopki, da se 
zmanjša prevoz praznih enot, 

dogovorile, kot sledi: 

I. POGLAVJE 

SPLOŠNO 

1. člen 
Opredeliitev poimov 

V tej konvenciji: 

(a) (a) izraz "uvozne dajatve in davščine" pomeni carine in vse 
druge dajatve, davščine, pristojbine in druge takse, ki se 
pobirajo za uvoz blaga ali v zvezi z njim, vendar pa ne 
vključujejo pristojbin in taks, katerih znesek je omejen, na 
približne stroške opravljenih storitev; 

(b) (b) izraz "zabojnik" pomeni kos prevozne opreme, (selitveni 
zabojnik, premična cisterna, zamenljiva nadgradnja ali druga 
podobna konstrukcija) ki je: 

(i) popolnoma ali delno vdelan tako, da oblikuje oddelek, 
namenjen prevozu blaga, 

(ii) trajen in zato dovolj močan da je p'rimeren za večkratno 
uporabo, 

(iii) posebej zasnovan da omogoči lažj i prevoz blaga na 
enega ali več načinov prevoza brez vmesnega 
pretovarjanja, 

(iv) zasnovan za lažje ravnanje, posebno M'.o se preklada iz 
enega načina prevoza na drugega, 

(v) zasnovan tako, da se z lahkoto polni in prazni, 

(vi) ima notranjo prostornino en kubični moter ali več, 
razen zabojnikov za letalski tovorni prevoz, 

"snemljive zaboje" in "nakladalne platforme" se obravnava 
kot zabojnike; 

izraz "zabojnik" vključuje standardne zabojnike za letalski 
tovorni prevoz z notranjo prostornino manj kot en kubični 
meter, če izpolnjujejo zahteve točk od (i) do (v); 

izraz "zabojnik" vključuje pribor in opremo zabojnika, 
primerna za določen tip če se prevažata skupaj z zabojnikom. 
Izraz "zabojnik" ne zajema vozil, pribora ali nadomestnih delov 
vozila ali embalaže; 

(c) izraz "delno vdelani zabojnik", kot se uporablja za zabojnike 
v točki (i) pododstavka (b) 1. člena, se nanaša na zabojnike, 
ki so na splošno sestavljeni iz osnovne ploskve in nadgradnje, 
ki uokvirja vtovorni prostor, enakovreden zaprtemu zabojniku. 
Nadgradnja je navadno sestavljena iz kovinskih elementov, 
ki sestavljajo ogrodje zabojnika. Zabojniki te vrste lahko 
vsebujejo tudi eno ali več stranskih ali prednjih sten. V 
nekaterih primerih imajo samo streho, ki je na osnovno 
ploskev pritrjena s podporniki. Ta vrsta zabojnika se uporablja 
zlasti pri prevozu večjega blaga (npr. motornih vozil); 

(d) izraz "snemljivi zaboj" pomeni tovorni oddelek, ki nima 
možnosti gibanja in je zasnovan še zlasti za prevažanje na 
cestnem vozilu, katerega šasija je skupaj s spodnjim delom 
ohišja posebej prilagojena za ta namen. Pomeni tudi premične 
zaboje, ki je tovorni oddelek, zasnovan posebej za kombinirani 
prevoz po železnici in cesti; 

(e) izraz "nakladalna platforma" pomeni nakladalno platformo, ki 
nima nadgradnje ali pa je ta nepopolna, je pa enako dolga in 
široka kot osnovna ploskev zabojnika in opremljena z 
vrhnjo in spodnjo kotno armaturo, zato da se lahko uporabljajo 
iste zavarovalne in dvižne naprave; 

(f) izraz "popravilo" se nanaša izključno na manjše popravilo 
in redno vzdrževanje; 

(g) izraz "pribor in oprema zabojnika" obsega še zlasti te naprave, 
tudi če se lahko odstranijo: 

(i) opremo za kontroliranje, prilagajanje ali vzdrževanje tem- 
perature v zabojniku; 

(ii) majhne priprave, kot so priprave za zaznavanje tempera- 
ture ali vplivov zasnovane zato da pokažejo ali evidentirajo 
spremembe v okolju in njihov vpliv; 

(iii) notranje oddelke, palete, police, podpore, kljuke, 
ponjave, vreče in podobne priprave, posebej zasnovane 
za uporabo v zabojnikih; 

(h)izraz "sklad" pomeni skupno uporabo zabojnikov, ki se določi 
s sporazumom; 

(i) izraz "član sklada" pomeni upravljavca zabojnikov, ki je 
pogodbenik sporazuma, s katerim se sklad ustanovi; 
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(j) izraz "uporabnik" zabojnika pomeni osebo, ki ima učinkovit 
nadzor nad uporabo zabojnika, ne glede na to, ali je njegov 
lastnik ali ne; 

(k) izraz "oseba" pomeni fizične in pravne osebe; 

(I) izraz "enakovredno nadomestilo" pomeni sistem, ki omogoča 
ponovni izvoz ali ponovni uvoz zabojnika iste vrste, kot je bil 
drug predhodno uvožen ali izvožen zabojnik; 

(m) izraz "notranji promet" pomeni prevoz blaga, natovorjenega 
na ozemlju pogodbenice za raztovarjanje na nekem kraju na 
ozemlju iste pogodbenice; 

(n) izraz "pogodbenica" pomeni državo ali regionalno 
gospodarsko integracijo, ki je pogodbenica te konvencije; 

(o) izraz "regionalna gospodarska integracija" pomeni 
organizacijo, ki jo ustanovijo in sestavljajo države iz prvega in 
drugega odstavka 14. člena te konvencije in je pristojna za 
sprejemanje svoje lastne zakonodaje, zavezujoče za njene 
države članice, za zadeve, ki jih ureja ta konvencija, in ima 
pristojnost, da v skladu s svojimi notranjimi postopki odloči, 
ali bo podpisala, ratificirala to konvencijo oziroma k njej 
pristopila; 

(p) izraz "ratifikacija" pomeni ratifikacijo, sprejetje ali odobritev. 

2. člen 
£Mi 

Cilj te konvencije je olajšati članom sklada skupno uporabo 
zabojnikov na podlagi enakovrednega nadomestila. 

3. člen 
Obseg 

Ta konvencija se nanaša na izmenjavo zabojnikov med 
pogodbenicami, ki se uporabljajo kot del sklada, katerega člani 
so ustanovljeni na ozemlju teh pogodbenic. 

4. člen 
Olajšave 

Vsaka pogodbenica bo omogočala dostop do zabojnikov, kot to 
omenja 3. člen te konvencije, brez plačila uvoznih dajatev in 
davščin, brez gospodarskih uvoznih prepovedi ali omejitev, brez 
omejitev za uporabo v notranjem prometu in ne da bi ob njihovem 
uvozu ali izvozu zahtevala carinske listine in varščino, če so 
izpolnjeni pogoji, določeni v 5. členu te konvencije. 

5. člen 
Pogoji 

1. Vsaka pogodbenica zagotavlja olajšave iz 4. člena te 
konvencije za zabojnike, ki se uporabljajo v skladu, če: 

(a) so bili pred tem izvoženi ali bodo kasneje ponovno izvoženi 
ali če je bilo pred tem izvoženo enako število zabojnikov iste 
vrste ali če bodo kasneje ponovno izvoženi; 

(b) člani sklada po sporazumu, s katerim se ustanovi sklad: 

(i) izmenjajo med seboj zabojnike v mednarodnem prevozu 
blaga, 

(ii) vodijo evidenco za vsako vrsto zabojnika, iz katere bo 
razviden promet tako izmenjanih zabojnikov, 

(iii) prevzamejo obveznost, da bodo drug drugemu dostavili 
toliko zabojnikov vsake vrste, kot je potrebno za izravnavo 
neporavnanih obračunov za obdobje 12 mesecev, ki se 
tako vodijo, zato da se za vsakega člana sklada zagotovi 
ravnotežje med številom zabojnikov vsake vrste, ki ga je 
član dal na razpolago skladu, in številom zabojnikov 
sklada teh istih vrst, ki so mu na razpolago na ozemlju 
pogodbenice, v kateri ima svoj sedež. Obdobje 12 
mesecev lahko podaljšajo pristojni carinski organi te 
pogodbenice. 

2. Vsaka pogodbenica lahko odloči, ali morajo zabojniki, ki jih 
skladu daje na razpolago kateri koli član sklada s sedežem 
na njenem ozemlju, izpolnjevati pogoje v njeni zakonodaji 
za vstop in neomejeno uporabo v notranjem prometu na 
njenem ozemlju. 

3. Določbe prvega odstavka tega člena veljajo samo, če: 

(a) imajo zabojniki trajne in enkratne oznake, določene v 
sporazumu o skladu, ki omogočajo prepoznavanje zabojnika, 

(b) je bil sporazum o skladu poslan carinskim organom 
pogodbenic, ti pa so potrdili njegovo skladnost z določbami 
te konvencije. Pristojni organi o svoji potrditvi obvestijo 
izvršilnega sekretarja Ekonomske komisije Združenih 
narodov za Evropo, sporočijo pa mu tudi imena pogodbenic. 
Izvršilni sekretar pošlje te informacije pogodbenicam, na 
katere se nanašajo. 

6- člen 
Sestavni deli za popravilo 

1. Kadar sporazum o skladu predvideva ustanovitev sklada 
za razpoznavne sestavne dele, ki se uporabljajo za popravilo 
zabojnikov sklada tudi zanje mutatis mutandis veljajo 4. člen 
prvi in drugi odstavek ter pododstavek (b) tretjega odstavka 
5. člena in 9. člen te konvencije. 

2. Kadar sporazum o skladu ne predvideva ustanovitve sklada 
za sestavne dele, ki se uporabljajo za popravilo zabojnikov 
sklada, bo za te sestavne dele odobren začasni uvoz 
brez plačila uvoznih dajatev in davščin in brez uveljavljanja 
uvoznih prepovedi ali gospodarskih omejitev, brez predložitve 
carinskih listin, ki se zahtevajo za njihov uvoz in ponovni 
izvoz in ne da bi bilo treba priskrbeti kakršno koli varščino. 

Kadar določb iz prejšnjega odstavka ni mogoče uporabiti, se 
mora oseba, ki se ji odobri začasni uvoz, namesto predložitve 
carinske listine in varščine za rezervne dele pisno zavezati: 

(a) da bo carinskim organom dostavila seznam sestavnih 
delov in prevzela obveznost, da jih ponovno izvozi, in 

(b) da bo plačala uvozne dajatve in davščine, ki se zahtevajo, 
če pogoji za začasni uvoz niso bili izpolnjeni. 

Sestavni deli, ki jim je bil dovoljen začasni uvoz, in se ne uporabijo 
za popravilo, se ponovno izvozijo v šestih mesecih po datumu 
uvoza. Vendar pa ta rok lahko pristojni carinski organi podaljšajo. 

3. Za zamenjane dele, ki se ponovno ne izvozijo, se v skladu 
s predpisi te države in če carinski organi te države dovolijo: 
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(a) plačajo uvozne dajatve in davščine, ki bi jih bilo treba 
plača takrat, ko so predloženi in za stanje, v katerem so 
predloženi; 

(b) se brezplačno prepustijo pristojnim organom te države; 
ali 

(c) se uničijo pod uradnim nadzorom na stroške strank. 

7. člen 
Pribor in oprema zabojnikov 

1. Kadar sporazum o skladu predvideva ustanovitev sklada za 
razpoznaven pribor in opremo zabojnikov, ki se bodisi uvozita 
z zabojnikom sklada in se ponovno izvozita ločeno ali pa z 
drugim zabojnikom sklada, ali pa se uvozita ločeno in se 
ponovno izvozita z zabojnikom sklada, veljajo zanju mutatis 
mutandis 4. člen, prvega in drugega odstavka in pododstavka 
(b) tretjega odstavka 5. člena ter 9. člen te konvencije. 

2. Kadar sporazum o skladu ne predvideva ustanovitve sklada 
za pribor in opremo zabojnikov, ki se bodisi uvozita z 
zabojnikom sklada in se ponovno izvozita ločeno ali z drugim 
zabojnikom sklada ali pa se uvozita ločeno in ponovno izvozita 
z zabojnikom sklada: 

(a) veljajo za ta pribor in opremo določbe drugega odstavka 
6. člena; 

(b) si vsaka pogodbenica pridržuje pravico, da ne bo dovolila 
začasnega uvoza za pribor in opremo, ki sta bila predmet 
nakupa, nakupa na odplačilo, najema ali podobne 
pogodbe, ki jo je sklenila oseba s prebivališčem ali 
sedežem na njenem ozemlju; 

(c) ne glede na zahtevo v zvezi z rokom ponovnega izvoza, 
določeno v drugem odstavku 6. člena, ki velja za pribor 
in opremo na podlagi pododstavka (a) tega člena, za 
hudo poškodovan pribor in opremo ne bo zahtevan 
ponovni izvoz, če je v skladu s predpisi zadevne države 
in če carinski organi te države dovolijo da se: 

(i) zanju plačajo uvozne dajatve in davščine, ki bi jih bilo 
treba plačati takrat, ko sta predložena, in za stanje, v 
katerem sta predložena; 

(ii) brezplačno prepustita pristojnim organom te države 
ali 

(iii) uničita pod uradnim nadzorom na stroške strank, pri 
čemer se za vse dele ali material, ki se reši, plačajo 
uvozne dajatve in davščine, ki bi jih bilo treba plačati 
takrat ko so predloženi in za stanje, v kakršnem so 
predloženi. 

9. Člen 
Regionalne gospodarske integracije 

1. Za namen te konvencije se ozemlje pogodbenic, ki 
sestavljajo regionalno gospodarsko integracijo, lahko šteje 
za eno ozemlje. 

2. Nobena določba v tej konvenciji ne preprečuje regionalni 
gospodarski integraciji, pogodbenici te konvencije, da ne bi 
uveljavljala posebnih določil, ki veljajo za uporabo zabojnikov 
sklada na ozemlju te integracije, če te določbe ne zmanjšujejo 
olajšav, ki jih zagotavlja ta konvencija. 

9- člen 
Kontrola 

1. Vsaka pogodbenica ima pravico kontrolirati pravilno uporabe 
te konvencije. 

2. Člani sklada s sedežem na ozemlju pogodbenice na zahtevo 
carinskih organov te pogodbenice priskrbijo seznam številk 
zabojnikov, ki so dani na voljo skladu, in število zabojnikov 
sklada vsake vrste na njenem ozemlju. 

10- člgn 
Kr§itve 

1. Za vsako kršitev določb te konvencije je storilec odgovoren 
na ozemlju pogodbenice, na katerem je bila kršitev storjena, 
v skladu z ukrepi, določenimi po zakonih te pogodbenice. 

2. Kadar ni mogoče določiti ozemlja, na katerem je bila storjena 
nepravilnost, se šteje, da je bila storjena na ozemlju 
pogodbenice, na katerem so jo odkrili. 

11-člen 
Izmenjava informacij 

Pogodbenice si na zahtevo in če njihovi zakoni to dopuščajo, 
med seboj sporočajo informacije, potrebne za uresničitev določil 
te konvencije. 

12. člen 
Večje olaJSave 

Ta konvencija ne preprečuje uporabe večjih olajšav, ki jih 
pogodbenice zagotovijo ali želijo zagotoviti bodisi z enostranskimi 
določili ali na podlagi dvostranskih ali večstranskih sporazumov, 
če te olajšave ne ovirajo uporabe določb te konvencije. 

13. člen 
Varnostna določba 

Ta konvencija ne vpliva na določbe o konkurenci, ki veljajo v eni 
pogodbenici ali v posameznih pogodbenicah. 

II. POGLAVJE 

KONČNA DOLOČILA 

14. člen 
Podpis, ratifikacija In pristop 

1. Države članice Združenih narodov ali njihovih specializiranih 
agencij lahko postanejo pogodbenice te konvencije: 

(a) s podpisom brez pridržka ratifikacije; 

(b) z deponiranjem listine o ratifikaciji po podpisu, s pridržkom 
ratifikacije; 

(c) z deponiranjem listine o pristopu. 

2. Vsaka država, razen tistih iz prvega odstavka tega člena, ki 
ji je depozitar na prošnjo upravnega odbora poslal vabilo v 
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tem smislu, lahko postane pogodbenica te konvencije, tako 
da k njej pristopi po začetku njene veljavnosti. 

3. Vsaka regionalna gospodarska integracija lahko v skladu z 
določbami prvega odstavka tega člena postane pogodbenica 
konvencije. Integracija pogodbenica konvencije, obvesti 
depozitarja o svoji pristojnosti in o vseh kasnejših 
spremembah te pristojnosti za zadeve, ki jih ureja ta 
konvencija. 

Integracija za zadeve v svoji pristojnosti uresničuje pravice in 
izpolnjuje obveznosti, ki jih konvencija nalaga svojim 
pogodbenicam. V zadevah v pristojnosti integracije, o katerih je bil 
depozitar obveščen, države članice integracije, ki so 
pogodbenice te konvencije, ne bodo upravičene posamično 
uresničevati teh pravic, vključno med drugim s pravico do 
glasovanja. 

4. Ta konvencija je na voljo za podpis od 15. aprila 1994 do 
vključno 14. aprila 1995 v Uradu Združenih narodov v Ženevi. 
Pozneje je na voljo za pristop. 

15. člen 
Pridržki 

Vsaka pogodbenica lahko izrazi pridržke k drugemu odstavku 6. 
in 7. člena, kise nanašajo na zahtevo po carinski listini in varščini. 
Pogodbenica, ki je izrazila pridržek, ga lahko v celoti ali delno 
kadar koli umakne, tako da obvesti depozitarja in navede da- 
tum, ko tak umik začne veljati. 

16. člen 
Začetek veljavnosti 

1. Konvencija začne veljati šest mesecev po datumu, ko jo je 
podpisalo pet držav ali regionalnih gospodarskih integracij, 
omenjenih v prvem in tretjem odstavku 14. člena, brez 
pridržka ratifikacije oziroma je deponiralo svoje listine o 
ratifikaciji ali pristopu. Za namen tega odstavka se podpis 
brez pridržka ratifikacije te regionalne gospodarske integracije 
ali vsaka listina, ki jo ta deponira, ne šteje kot dodatna k 
podpisom njenih držav članic. 

2. Konvencija začne veljati za vse druge države ali regionalne 
gospodarske integracije iz prvega, drugega in tretjega 
odstavka 14. člena šest mesecev po datumu podpisa brez 
pridržka ratifikacije ali deponiranju listin o ratifikaciji ali pristopu. 

3. Vsaka listina o ratifikaciji ali pristopu, ki se deponira po 
začetku veljavnosti spremembe te konvencije v skladu z 21. 
členom, se šteje da velja za dopolnjeno konvencijo. 

4. Vsaka listina, ki se deponira po sprejetju spremembe, vendar 
preden je sprememba začela veljati, se šteje da velja za to 
konvencijo, kot je bila spremenjena na dan, ko so spremembe 
začele veljati. 

5. Konvencija velja za poseben sklad samo, kadar vse države 
ali regionalne gospodarske integracije, na katere se sklad 
nanaša, postanejo pogodbenice te konvencije. 

17. člen 
Odpoved 

1. Vsaka pogodbenica lahko odpove to konvencijo z uradnim 
obvestilom depozitarju. 

2. Odpoved začne veljati petnajst mesecev po datumu, ko 
depozitar prejme obvestilo o odpovedi. 

19- Člen 
Prenehanje 

Če se po začetku veljavnosti te konvencije število pogodbenic v 
katerem koli času dvanajstih zaporednih mesecev zmanjša na 
manj kot pet, konvencija preneha veljati po končanem 
dvanajstmesečnem obdobju. Za namen tega člena se članstvo 
regionalne gospodarske integracije ne šteje kot dodatno k njenim 
državam članicam. 

19. člen 
Upravni odbor 

1. Ustanovi se upravni odbor (v nadaljevanju "odbor"), da 
proučuje izvajanje te konvencije, njene predlagane 
spremembe in ukrepe za zagotovitev enotnosti njene razlage 
in uporabe. 

2. Pogodbenice so članice odbora. Odbor lahko odloči, da se 
njegovih sej pri vprašanjih, ki jih zadevajo lahko udeležijo kot 
opazovalci pristojne uprave katere koli države ali regionalne 
gospodarske integracije, ki ni pogodbenica, ali predstavniki 
mednarodnih organizacij. 

3. Izvršilni sekretar Ekonomske komisije Združenih narodov 
za Evropo (v nadaljevanju "izvršilni sekretar") zagotavlja 
odboru tajniške storitve. 

4. Odbor ob vsakem zasedanju izvoli predsednika in 
podpredsednika. 

5. Pristojne uprave pogodbenic izvršilnemu sekretarju sporočajo 
predloge za spremembe te konvencije in razloge zanje skupaj 
z morebitnimi prošnjami za vključitev zadev na dnevni red 
zasedanj odbora. Izvršilni sekretar o tem obvesti pristojne 
uprave pogodbenic in depozitarja. 

6. Izvršilni sekretar skliče odbor: 
(a) dve leti po začetku veljavnosti konvencije, 

(b) pozneje pa na datum, ki ga določi odbor, vendar pa 
najmanj vsakih pet let, 

(c) na zahtevo pristojnih uprav najmanj dveh pogodbenic. 

Osnutek dnevnega reda pošlje pristojnim upravam pogodbenic 
in opazovalcem iz drugega odstavka tega člena najmanj šest 
tednov pred sestankom odbora. 

7. Po odločitvi odbora, sprejeti na temelju določb drugega 
odstavka tega člena, izvršilni sekretar povabi pristojne uprave 
držav in organizacij, iz omenjenega drugega odstavka, naj 
se kot opazovalke udeležijo sej odbora. 

8. Za sklepčnost pri sprejemanju odločitev je potrebna večina, 
najmanj ena tretjina pogodbenic. Za namen tega odstavka se 
prisotnost regionalne gospodarske integracije ne šteje kot 
dodatek k njenim državam članicam. 

9. Predlogi se dajo na glasovanje. Razen izjem določenih v 
desetem odstavku tega člena, ima vsaka pogodbenica, 
zastopana na sestanku, en glas. Predloge, razen predlogov 
za spremembe, sprejema odbor z večino glasov svojih članic, 
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ki so prisotni in glasujejo. Predlogi za dopolnila se sprejemajo 
z dvotretjinsko večino članic, ki so prisotni in glasujejo. 

10. Kadar se uporabja tretji odstavek 14. člena, imajo regionalne 
gospodarske integracije, ki so pogodbenice te konvencije, 
pri glasovanju samo število glasov, ki je enako skupnim 
glasovom, dodeljenim njihovim državam članicam, ki so 
pogodbenice te konvencije. 

11. Pred koncem zasedanja sprejme odbor poročilo. 

12. Če v tem času ni ustreznih določb, velja poslovnik Ekonomske 
komisije Združenih narodov za Evropo, razen če se odbor 
ne odloči drugače. 

20. člen 
Reševanje sporov 

1. Spori med dvema ali več pogodbenicami, ki se nanašajo na 
razlago ali uporabo te konvencije, se če je le mogoče, rešujejo 
z neposrednimi pogajanji med njimi. 

2. Vsak spor, ki se ne reši z neposrednim pogajanjem, sprte 
pogodbenice predložijo odboru, ki ga prouči in pripravi 
priporočila za njegovo rešitev. 

3. Sprte pogodbenice se lahko vnaprej sporazumejo, da bodo 
priporočila odbora sprejele kot obvezujoča. 

21. člen 
Postopek za spremembe 

1. V skladu z 19. členom te konvencije lahko odbor priporoči 
spremembe konvencije. 

2. Besedilo vsake tako priporočene spremembe pošlje depozitar 
vsem pogodbenicam te konvencije in drugim podpisnicam. 

3. Vsaka priporočena sprememba, ki se pošlje v skladu z 
drugim odstavkom tega člena, začne veljati za vse 
pogodbenice tri mesece po preteku osemnajstih mesecev 
po datumu, ko je bila sporočena priporočeno sprememba, če 
v tem obdobju nobena pogodbenica ni obvestila depozitarja 
o ugovoru glede priporočene spremembe. 

4. Če je pogodbenica sporočila depozitarju svoj ugovor glede 
priporočenega dopolnila pred iztekom osemnajstih mesecev, 
določenih v tretjem odstavku tega člena, se šteje, da 
sprememba ni bila sprejeta in ne bo veljala. 

22. člen 
Depozitar 

1. Generalni sekretar Združenih narodov je depozitar te 
konvencije. 

2. Naloge generalnega sekretarja Združenih narodov kot 
depozitarja so določene v VII. delu Dunajske konvencije o 
pravu mednarodnih pogodb, ki je bila sklenjena na Dunaju 
23. maja 1969. 

3. Če pride med pogodbenicami in depozitarjem do razlik v 
zvezi z opravljanjem depozitarjevih nalog, depozitar ali ta 
pogodbenica o tem obvesti druge pogodbenice in podpisnice 
in odbor kadar je to primerno. 

23. člen 
Registracija in verodostojna besedila 

V skladu s 102. členom Ustanovne listine Združenih narodov se 
ta konvencija registrira pri sekretariatu Združenih narodov. 

Da bi to potrdili so podpisniki, ki so za to pravilno pooblaščeni 
podpisali to konvencijo. 

V Ženevi enaindvajsetega januarja 1994 v enem izvodu v 
angleškem, arabskem, francoskem, kitajskem, ruskem in 
španskem jeziku kot v enako verodostojnih besedilih. 

3. člen 

Republika Slovenija daje v skladu s 15. členom konvencije naslednji 
pridržek 

Na podlagi določb 6. in 7. člena Konvencije, slovenska zakonodaja 
v določenih okoliščinah zahteva izdelavo carinskih dokumentov 
in obrazca instrumenta zavarovanja za sestavne dele za popravilo 
in pribor ter opremo zabojnikov. 

Te okoliščine so: 
nevarnost, da ne bo mogoče zadostiti obveznosti po 
ponovnem izvozu in 
kadar ni gotovo, da bo prišlo do plačila carinskega dolga, ki bi 
lahko nastal. 

4. člen 

Za izvajanje konvencije je pristojno Ministrstvo za finance, 
Carinska uprava Republike Slovenije. 

5. člen 

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

Konvencija o carinskem režimu za zabojnike sklada, ki se 
uporabljajo v mednarodnem prevozu (v nadaljevanju: konvencija) 
je bila za pristop odprta od 15.04.1994 do 15.04.1995. Začetek 
veljavnosti konvencije je bil odvisen od pristopa 5. (petih) držav h 
konvenciji. Zadnja 5. (peta) država je pristopila h konvenciji leta 
1997 in tako je konvencija stopila v veljavo 17. januarja 1998. 

Slovenija je v skladu z aktom o notifikaciji nasledstva glede 
konvencij UNESCO, mednarodnih večstranskih pogodb o 
zračnem prometu, konvencij mednarodne organizacije dela, 
konvencij mednarodne pomorske organizacije, carinskih 
konvencij in nekaterih drugih konvencij (Uradni list RS, MP št. 15/ 
92; 54/92) nasledila Carinsko konvencijo o kontejnerjih iz leta 
1956. Carinska konvencija iz leta 1972pa je v skladu z njenim 20. 
členom skoraj popolnoma derogirala Carinsko konvencijo o 
kontejnerjih iz leta 1956. Konvencija h kateri se daje pobuda za 
pristop je popolnoma nova konvencija, ki se nanaša na t.i. "pool" 
zabojnike in nima neposredne pravne zveze s prejšnjima 
konvencijama. Konvencija je bila sprejeta z namenom, da se 
pospeši in enotno uredi problematika pri mednarodnem prevozu 
blaga z zabojniki ter poenostavi in uskladi carinske postopke z 
namenom, da se zmanjša prevoz praznih enot. 

Konvencija je skladna s predpisi evropskih skupnosti, kajti 
Evropska unija je h konvenciji pristopila 11. aprila 1995. Evropska 
unija navaja pridržke glede 6. člena (sestavni deli za popravilo) in 
7. člena (pribor in oprema zabojnikov), v skladu s tem bo tudi 
Slovenija uveljavila enake pridržke, kar kaže v smer prilagajanja 
slovenske zakonodaje evropski. 

Za izvajanje Konvencije o carinskem režimu za zabojnike sklada, 
ki se uporabljajo v mednarodnem prevozu bo pristojno Ministrstvo 
za finance Republike Slovenije (Carinska uprava Republike 
Slovenije). 

Konvencijo o carinskem režimu za zabojnike sklada, ki se 
uporabljajo v mednarodnem prevozu, v skladu z drugim 
odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih zadevah ratificira Državni 
zbor Republike 

Za izvajanje navedene konvencije ni potrebno zagotoviti dodatnih 
finančnih sredstev iz proračuna Republike Slovenije. 

Ratifikacija Konvencije ne narekuje sprejema novih oziroma 
spremembe veljavnih predpisov. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA 0 

NEDOVOLJENEM PROMETU PO MORJU 

ZA IZVAJANJE 17. ČLENA 

KONVENCIJE ZDRUŽENIH NARODOV 

ZOPER NEZAKONIT PROMET MAMIL IN 

PSIHOTROPNIH SNOVI (MSNPZN) 

-EPA 1248-II 

) 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 516-03/2000-2 
Ljubljana, 07.07.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 6. seji dne 6. julija 2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O 
NEDOVOLJENEM PROMETU PO MORJU ZA IZVAJANJE 
17. ČLENA KONVENCIJE ZDRUŽENIH NARODOV ZOPER 
NEZAKONIT PROMET MAMIL IN PSIHOTROPNIH SNOVI, 

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

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- Alojz PETERLE, minister za zunanje zadeve, 
- dr. Peter JAMBREK, minister za notranje zadeve, 
- Barbara BREZIGAR, ministrica za pravosodje, 
- Mitja DROBNIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Zorko PELIKAN, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- mag. Vinko GORENAK, državni sekretar v Ministrstvu za 

notranje zadeve, 
- Nives MARINŠEK, državna sekretarka v Ministrstvu za 

pravosodje, 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve, 
- Marko POGOREVC, direktor policije, 
- Ana BUČAR, svetovalka I v Ministrstvu za pravosodje. 

dr. Verica Trstenjak, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

1. člen 

Ratificira se Sporazum o nedovoljenem prometu po morju za 
izvajanje 17. člena Konvencije Združenih narodov zoper nezakonit 
promet mamil in psihotropnih snovi, sestavljen v Strasbourgu 31. 
januarja 1995. 

2. člen 

Sporazum se v originalu v angleškem jeziku in v prevodu v 
slovenskem jeziku glasi: 
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SPORAZUM O NEDOVOLJENEM PROMETU PO MORJU 

ZA IZVAJANJE 17. ČLENA KONVENCIJE ZDRUŽENIH NARODOV ZOPER NEZAKONIT 
PROMET MAMIL IN PSIHOTROPNIH SNOVI 

Države članice Sveta Evrope, ki so izrazile svoje soglasje, da jih 
zavezuje Konvencija Združenih narodov zoper nezakonit promet 
mamil in psihotropnih snovi, sprejeta na Dunaju 20. decembra 
1988, v nadaljevanju "Dunajska konvencija", so se 

glede na to, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo enotnost med 
članicami, 

prepričane, da je treba izvajati skupno kazensko politiko, katere 
cilj je varstvo družbe, 

glede na to, da je za boj proti hudim kaznivim dejanjem, ki vedno 
bolj postajajo mednarodni problem, potrebno tesno mednarodno 
sodelovanje, 

v želji, da bi kar najbolj poglobile sodelovanje pri zatiranju 
nedovoljenega prometa z mamili in psihotropnimi snovmi po morju 
v skladu z mednarodnim pravom morja in pri tem upoštevale 
pravico do svobodne plovbe, 

in ker menijo, da je treba dopolniti 17. člen Dunajske konvencije z 
regionalnim sporazumom, da bi lahko izvajali določbe tega člena 
in povečali njegovo učinkovitost, 

dogovorile, kot sledi: 

1. poglavje - Opredelitev pojmov 

1. člen - Opredelitev pojmov 

V tem sporazumu: 

a) "država, ki ukrepa" 

pomeni državo pogodbenico, ki je zaprosila ali namerava zaprositi 
drugo pogodbenico za pooblastilo, da v skladu s tem sporazumom 
ukrepa v zvezi z ladjo, ki pluje pod zastavo te druge pogodbenice 
ali ima njene registrske oznake; 

b) "preferenčna jurisdikcija" 

pomeni pravico prednostnega izvajanja jurisdikcije ob izključitvi 
izvajanja jurisdikcije druge države za določeno kaznivo dejanje, 
glede na to, da imata država, pod katere zastavo plovilo pluje, in 
druga država sočasno jurisdikcijo nad tem kaznivim dejanjem; 

c) "določeno kaznivo dejanje" 

pomeni vsako tako kaznivo dejanje, kot je opisano v prvem 
odstavku 3. člena Dunajske konvencije; 

d) "plovilo" 

pomeni ladjo ali vsako drugo plovilo, plovilo na zračni blazini in 
plovila, ki lahko plujejo pod morsko površino. 

2. poglavje - Mednarodno sodelovanje 

1. razdelek- Splošne določbe 

2. člen - Splošna načela 

1. Pogodbenice čim bolj sodelujejo, da bi zatrle nedovoljeni promet 
z mamili in psihotropnimi snovmi po morju, in to v skladu z 
mednarodnim pravom morja. 

2. Pri izvajanju tega sporazuma si pogodbenice prizadevajo 
zagotoviti, da bodo čim učinkoviteje izvajale ukrepe za boj proti 
nedovoljenemu prometu z mamili in psihotropnimi snovmi po morju. 

3. Pri vsakem ukrepanju na podlagi tega sporazuma je treba 
upoštevati, da se ne sme posegati v pravice in obveznosti ter v 
uresničevanje jurisdikcije obalnih držav ali nanje vplivati, in to v 
skladu z mednarodnim pravom morja. 

4. Nič v tem sporazumu se ne sme razlagati tako, kot da krši 
načelo ne bis in idem, kot se uporablja v notranjem pravu. 

5. Pogodbenice se zavedajo vrednosti zbiranja in izmenjave 
informacij o plovilih, tovoru in drugih dejstvih, kadar koli menijo, da 
bi taka izmenjava koristila drugi pogodbenici pri zatiranju 
nedovoljenega prometa z mamili in psihotropnimi snovmi po morju. 

6. Ta sporazum z ničimer ne vpliva na imuniteto vojnih ladij in 
drugih državnih plovil, ki plujejo za negospodarske namene. 

3. člen - Jurisdikcija 

1. Vsaka pogodbenica ukrene vse potrebno, da zagotovi svojo 
jurisdikcijo za tista določena kazniva dejanja, ki so storjena na 
plovilu, ki pluje pod njeno zastavo. 

2. Za uporabo tega sporazuma vsaka pogodbenica ukrene vse 
potrebno, da zagotovi svojo jurisdikcijo za tista določena kazniva 
dejanja, storjena na plovilu, ki pluje pod zastavo druge pogodbenice 
tega sporazuma, ima njene registrske oznake ali kake druge 
oznake pripadnosti tej državi. Taka jurisdikcija se izvaja samo v 
skladu s tem sporazumom. 

3. Za uporabo tega sporazuma vsaka pogodbenica ukrene vse 
potrebno, da zagotovi svojo jurisdikcijo za tista določena kazniva 
dejanja, ki so bila storjena na plovilu, ki nima države zastave, ali 
na plovilu, ki je enako plovilu brez državne pripadnosti po 
mednarodnem pravu. 

4. Država, pod katere zastavo pluje plovilo, ima preferenčno 
jurisdikcijo za vsako določeno kaznivo dejanje, ki je bilo storjeno 
na njenem plovilu. 
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5. Vsaka država lahko ob podpisu ali deponiranju svoje listine o 
ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu ali kadar koli pozneje z 
izjavo, naslovljeno na generalnega sekretarja Sveta Evrope, 
obvesti druge pogodbenice o merilih, ki jih namerava uporabiti pri 
izvajanju svoje jurisdikcije, zagotovljene po drugem odstavku tega 
člena. 

6. Država, ki nima v uporabi vojnih ladij, vojaških zrakoplovov ali 
drugih državnih ladij ali zrakoplovov, ki plujejo za negospodarske 
namene, kar bi ji omogočilo, da bi lahko država, ki ukrepa, po tem 
sporazumu ob podpisu ali deponiranju svoje listine o ratifikaciji, 
sprejetju, odobritvi ali pristopu z izjavo, naslovljeno na generalnega 
sekretarja Sveta Evrope, izjavi, da ne bo uporabljala drugega in 
tretjega odstavka tega člena. Država, ki je dala tako izjavo, jo 
mora umakniti, ko ni več okoliščin, ki bi upravičevale tak pridržek. 

4. člen - Pomoč državi, pod katere zastavo pluje 
plovilo 

1. Pogodbenica, ki utemeljeno sumi, da je plovilo, ki pluje pod 
njeno zastavo, vpleteno v določeno kaznivo dejanje ali uporabljeno 
zanj, lahko druge pogodbenice zaprosi za pomoč pri preprečevanju 
uporabe plovila za ta namen. Zaprošene pogodbenice pomagajo 
s sredstvi, ki jih imajo na voljo. 

2. Hkrati z zaprosilom lahko država, pod katere zastavo pluje 
plovilo, med drugim pooblasti zaprošeno pogodbenico, da izvaja 
nekatera ali vsa dejanja, določena v tem sporazumu, ob 
upoštevanju morebitnih pogojev ali omejitev. 

3. Ko zaprošena država privoli, da bo ukrepala po pooblastilu, ki 
ga je v skladu z drugim odstavkom dobila od države, pod katere 
zastavo pluje plovilo, veljajo, če je to ustrezno in ni drugače 
določeno, za zaprošeno državo in za državo prosilko določbe 
tega sporazuma glede pravic in obveznosti države, ki ukrepa, in 
države, pod katere zastavo pluje plovilo. 

5. člen - Ladje brez državne pripadnosti 

1. Pogodbenica, ki utemeljeno sumi, da je plovilo brez državne 
pripadnosti ali plovilo, ki je po mednarodnem pravu enako plovilu 
brez državne pripadnosti, vpleteno v določeno kaznivo dejanje 
ali uporabljeno zanj, obvesti tiste pogodbenice, ki se zdijo najbolj 
prizadete, in lahko zaprosi vsako tako pogodbenico za pomoč pri 
preprečevanju uporabe plovila v ta namen. Zaprošena 
pogodbenica pomaga s sredstvi, ki jih ima na voljo. 

2. Kadar ukrepa pogodbenica, ki je prejela informacije po prvem 
odstavku, sama določi, katera dejanja so primerna, in izvaja svojo 
jurisdikcijo nad vsemi določenimi kaznivimi dejanji, ki jih je morda 
kdor koli storil na plovilu. 

3. Pogodbenica, ki ukrepa po tem členu, čim prej obvesti 
pogodbenico, ki jo je obvestila ali prosila za pomoč, o izidih vseh 
ukrepov v zvezi s plovilom in osebami na njem. 

2. razdelek - Pooblastitveni postopki 

6. člen - Osnovna pravila za pooblastitev 

Kadar država, ki ukrepa, utemeljeno sumi, da je plovilo, ki pluje 
pod zastavo druge pogodbenice, ali ima njene registrske oznake 
ali druge oznake državne pripadnosti plovila, vpleteno v določeno 
kaznivo dejanje ali uporabljeno zanj, lahko država, ki ukrepa, 
zaprosi državo, pod katere zastavo pluje plovilo, za pooblastilo, 

da plovilo ustavi in vanj vstopi zunaj teritorialnega morja katere 
koli pogodbenice in opravi nekatera ali vsa druga dejanja, določena 
v tem sporazumu. Nobeno tako dejanje pa se ne sme opraviti 
samo na podlagi tega sporazuma brez pooblastila države, pod 
katere zastavo pluje plovilo. 

7. člen - Odločitev o zaprosilu za pooblastitev 

Država, pod katere zastavo pluie plovilo, takoj potrdi prejem 
zaprosila za pooblastitev po 6. členu in sporoči svojo odločitev 
čim prej, če je le izvedljivo v štirih urah od prejema zaprosila. 

8. člen-Pogoji 

1. Če država, pod katere zastavo pluje plovilo, ugodi zaprosilu, je 
lahko pooblastilo dano pod pogoji ali z omejitvami. Taki pogoji ali 
omejitve lahko zlasti določajo, da mora biti, preden država, ki 
ukrepa, stori katera koli navedena dejanja, dano izrecno 
pooblastilo države, pod katere zastavo pluje plovilo. 

2. Vsaka država lahko ob podpisu ali deponiranju svoje listine o 
ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu z izjavo, naslovljeno na 
generalnega sekretarja Sveta Evrope, izjavi, da pogojuje svoje 
delovanje kot država, ki ukrepa, s tem da imajo njeni državljani, ki 
so bili predani državi, pod katere zastavo pluje plovilo, v skladu s 
15. členom in tam tudi obsojeni za določeno kaznivo dejanje, 
možnost, da so za prestajanje kazni premeščeni v državo, ki 
ukrepa. 

3. razdelek - Pravila za ukrepanje 

9. člen - Ukrepi po pooblastilu 

1. Potem ko je dobila pooblastilo od države, pod katere zastavo 
pluje plovilo, in ob upoštevanju morebitnih pogojev ali omejitev v 
skladu s prvim odstavkom 8. člena, lahko država, ki ukrepa, 
opravi ta dejanja: 

i) a) ustavitev plovila in vstop vanj; 
b) vzpostavitev učinkovitega nadzora nad plovilom in 

osebami na njem; 
c) ukrepanje po pododstavku ii) tega člena, kot je potrebno, 

da se ugotovi, ali je bilo storjeno določeno kaznivo dejanje, 
in da se zavarujejo dokazi o tem; 

d) zahtevo, da se plovilo in osebe na njem odpeljejo na 
ozemlje države, ki ukrepa, in zadržanje plovila na tem 
ozemlju, da se opravijo nadaljnja preiskovalna dejanja; 

ii) in po vzpostavitvi učinkovitega nadzora nad plovilom: 

a) preiskavo plovila, vsake osebe na njem in vsega v njem, 
vključno s tovorom; 

b) odprtje ali zahtevo, da se odprejo vsi zabojniki, in pregled 
ali jemanje vzorcev vsega na plovilu; 

c) zahtevo, da vsak na plovilu da informacije o sebi ali čemer 
koli na plovilu; 

d) zahtevo, da se predložijo dokumenti, knjige ali zapisi o 
ladji ali osebah in predmetih na njej, in izdelava fotografij 
ali kopij vsega, za kar lahko pristojni organi zahtevajo, da 
se predloži; 

e) zaseg, zavarovanje in varstvo vseh dokazov ali stvari, ki 
so bile odkrite na plovilu. 

2. Noben ukrep iz prvega odstavka tega člena ne posega v pravico, 
ki jo imajo osumljenci po pravu države, ki ukrepa, da se sami 
kazensko ne obremenijo. 
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10. člen - Prisilni ukrepi 

1. Kadar ima država, ki ukrepa, na podlagi dejanj iz 9. člena 
dokaz, da je bilo storjeno določeno kaznivo dejanje, ki bi po njenih 
zakonih zadoščal za odvzem prostosti prizadetim osebam ali za 
zadržanje plovila ali za oboje, lahko tako ukrepa. 

2. Država, ki ukrepa, takoj obvesti državo, pod katere zastavo 
pluje plovilo, o ukrepih iz prvega odstavka, ki jih je izvedla. 

3. Plovilo se ne sme zadrži dlje, kot je nujno potrebno za dokončanje 
preiskovalnih dejanj za določena kazniva dejanja. Kadar gre za 
utemeljen sum, da so lastniki plovila neposredno vpleteni v 
določeno kaznivo dejanje, se lahko plovilo in tovor zadržita še po 
končani preiskavi. Osebe, ki niso osumljene določenega 
kaznivega dejanja, se izpustijo, predmeti, ki niso potrebni kot 
dokaz, pa se vrnejo. 

4. Ne glede na določbe iz prejšnjega odstavka se lahko država, ki 
ukrepa, in država, pod katere zastavo pluje plovilo, sporazumeta 
s tretjo državo pogodbenico tega sporazuma, da se plovilo odpelje 
na ozemlje te tretje države, in ko je plovilo na tem ozemlju, se ta 
tretja država za namene tega sporazuma obravnava kot država, 
ki ukrepa. 

11. člen - Izvedba ukrepov 

1. Za ukrepe iz 9. in 10. člena se uporablja pravo države, ki 
ukrepa. 

2. Ukrepe iz točk a), b) in d) prvega odstavka 9. člena izvajajo 
samo vojne ladje ali vojaški zrakoplovi ali druge ladje ali zrakoplovi, 
ki so jasno označeni in prepoznavni, da opravljajo naloge za 
državo in so za to pooblaščeni. 

3. a) Uradna oseba države, ki ukrepa, se ne sme kazensko 
preganjati v državi, pod katere zastavo pluje plovilo, za 
nobeno dejanje, ki ga je opravila med izvajanjem svojih 
nalog. V takem primeru je uradna oseba kazensko 
odgovorna v državi, ki ukrepa, kot da bi bili znaki 
kaznivega dejanja izpolnjeni pod jurisdikcijo te države, 

b) Pri postopkih, ki so bili sproženi v državi, pod katere 
zastavo pluje plovilo, se kazniva dejanja, storjena proti 
uradni osebi države, ki ukrepa, v zvezi z dejanji, 
izvedenimi po 9. in 10. členu, obravnavajo, kot da bi bila 
storjena proti uradni osebi države, pod katere zastavo 
pluje plovilo. 

4. Poveljnik plovila, v katero se je vstopilo v skladu s tem 
sporazumom, ima pravico, da se poveže z organi države, pod 
katere zastavo pluje, kakor tudi z lastniki ali upravljavci plovila, in 
jih obvesti, da je bilo plovilo ustavljeno. Vendar pa organi države, 
ki ukrepa, lahko preprečijo ali časovno odložijo vse stike z lastniki 
ali upravljavci plovila, če utemeljeno domnevajo, da bi taki stiki 
lahko ovirali preiskovalna dejanja za določeno kaznivo dejanje. 

12. člen - Delovni varovalni ukrepi 

1. Pri izvajanju tega sporazuma pogodbenice ustrezno poskrbijo, 
da nista ogroženi varnost življenja na morju ter varnost plovila in 
tovora in da niso oškodovani gospodarski in pravni interesi. Zlasti 
upoštevajo: 

a) nevarnosti v zvezi z vstopanjem v plovilo na morju in 
razmislijo, ali ne bi bilo to varneje storiti ob prvem postanku 
plovila v pristanišču; 

b) da je treba čim manj posegati v zakonite gospodarske 
dejavnosti plovila; 

c) da se je treba izogniti nepotrebnemu zadržanju plovila ali 
zavlačevanju plovbe; 

d) da je treba omejiti uporabo sile na najmanjšo potrebno za 
zagotovitev skladnosti z navodili države, ki ukrepa. 

2. O uporabi strelnega orožja proti plovilu ali na plovilu je treba čim 
prej poročati državi, pod katere zastavo pluje plovilo. 

3. O smrti ali poškodbi katere koli osebe na plovilu je treba čim 
prej poročati državi, pod katere zastavo pluje plovilo. Organi 
države, ki ukrepa, tesno sodelujejo z organi države, pod katere 
zastavo pluje plovilo, pri vsaki preiskavi o smrti ali poškodbi, ki jo 
opravi država, pod katere zastavo pluje plovilo. 

4. razdelek - Pravila o izvajanju jurisdikcije 

13. člen - Dokazi za kazniva dejanja 

1. Da bi omogočili državi, pod katere zastavo pluje plovilo, odločitev 
o tem, ali bo uporabila preferenčno jurisdikcijo v skladu z določbami 
14. člena, država, ki ukrepa, takoj pošlje državi, pod katere 
zastavo pluje plovilo, kratek popis dokazov za kazniva dejanja, ki 
jih je odkrila pri izvajanju ukrepov iz 9. člena. Država, pod katere 
zastavo pluje plovilo, takoj potrdi prejem. 

2. Če država, ki ukrepa, odkrije dokaze, zaradi katerih domneva, 
da bi lahko bila storjena kazniva dejanja, ki niso zajeta v tem 
sporazumu, ali da so na plovilu osumljenci, ki niso vpleteni v po 
tem sporazumu določena kazniva dejanja, obvesti državo, pod 
katere zastavo pluje plovilo. Kadar je to primerno, se pogodbenici 
posvetujeta. 

3. Določbe tega sporazuma je treba razumeti tako, kot da 
dovoljujejo državi, ki ukrepa, da uporabi tudi druge ukrepe, razen 
tistih, namenjenih za preiskavo in pregon določenih kaznivih dejanj, 
vključno s pridržanjem oseb, samo kadar: 

a) država, pod katere zastavo pluje plovilo, v to izrecno 
privoli, ali 

b) so taki ukrepi namenjeni za preiskavo in pregon kaznivega 
dejanja, storjenega po tem, ko je bila oseba odpeljana na 
ozemlje države, ki ukrepa. 

14. člen - Izvajanje preferenčne jurisdikcije 

1. Ko država, pod katere zastavo pluje plovilo, želi izvajati svojo 
preferenčno jurisdikcijo, to stori v skladu z določbami tega člena. 

2. O tem čim prej in najkasneje v 14 dneh od dneva, ko je prejela 
kratek popis dokazov na podlagi 13. člena, obvesti državo, ki 
ukrepa. Če država, pod katere zastavo pluje plovilo, tega ne 
stori, se šteje, da se je odpovedala izvajanju svoje preferenčne 
jurisdikcije. 

3. Kadar je država, pod katere zastavo pluje plovilo, obvestila 
državo, ki ukrepa, da izvaja svojo preferenčno jurisdikcijo, 
pristojnost države, ki ukrepa, začasno preneha, razen za predajo 
oseb, plovil, tovora in dokazov v skladu s tem sporazumom. 

4. Država, pod katere zastavo pluje plovilo, takoj predloži primer 
svojim pristojnim organom v pregon. 

5. Ukrepi države, ki ukrepa, proti plovilu in osebam na njej, se 
lahko štejejo, kot da so del postopka države, pod katere zastavo 
pluje plovilo. 
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15. člen - Predaja plovil, tovora, oseb in dokazov 

1. Kadar je država, pod katere zastavo pluje plovilo, obvestila 
državo, ki ukrepa, da namerava izvajati svojo preferenčno 
jurisdikcijo, in če država, pod katere zastavo pluje plovilo, tako 
zahteva, se prijete osebe ter plovilo, tovor in dokazi, ki so bili 
zaseženi, predajo tej državi v skladu z določbami tega sporazuma. 

2. Zahteva za predajo prijete osebe mora biti za vsako osebo 
utemeljena z izvirnikom ali overjeno kopijo naloga za prijetje ali 
drugim ukazom z enakim učinkom, ki ga je izdal pravosodni or- 
gan v skladu z zakonsko predpisanim postopkom države, pod 
katere zastavo pluje plovilo. 

3. Pogodbenici si bosta zelo prizadevali, da se osebe, plovila, 
tovor in dokazi predajo čim hitreje. 

4. Nič v tem sporazumu se ne sme razlagati, kot da se pridržani 
osebi krati pravica, ki ji pripada po pravu države, ki ukrepa, da 
sodišče te države preveri zakonitost njenega pridržanja v skladu 
s postopki po njenem notranjem pravu. 

5. Država, pod katere zastavo pluje plovilo, lahko namesto zahteve 
za predajo pridržanih oseb ali plovila zahteva njihovo takojšnjo 
izpustitev. V tem primeru država, ki ukrepa, osebe ali plovilo takoj 
izpusti. 

16. člen - Smrtna kazen 

Če se kaznivo dejanje, za katero država, pod katere zastavo 
pluje plovilo, odloči, da bo izvajala svojo preferenčno jurisdikcijo v 
skladu s 14. členom, po pravu te države lahko kaznuje s smrtjo, 
po pravu države, ki ukrepa, pa za to kaznivo dejanje ni predvidena 
smrtna kazen oziroma se ta praviloma ne izvaja, se predaja 
osebe lahko odkloni, razen če država, pod katere zastavo pluje 
plovilo, da taka zagotovila, kot so po mnenju države, ki ukrepa, 
zadostna, da smrtna kazen ne bo izvršena. 

5. razdelek - Pravila postopka in druga splošna 
pravila 

17. člen - Pristojni organi 

1. Vsaka pogodbenica določi organ, ki bo odgovoren za pošiljanje 
zaprosil in odgovorov nanje po 6. in 7. členu tega sporazuma. Če 
je to izvedljivo, vsaka pogodbenica poskrbi, da je temu organu 
omogočeno, da prošnjo prejme in nanjo odgovori kadar koli podnevi 
ali ponoči. 

2. Poleg tega pogodbenice določijo osrednji organ, ki je odgovoren 
za uradno obveščanje o izvajanju preferenčne jurisdikcije po 14. 
členu in za vsa druga sporočila ali uradna obvestila po tem 
sporazumu. 

3. Vsaka pogodbenica ob podpisu ali deponiranju svoje listine o 
ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu generalnemu sekretarju 
Sveta Evrope sporoči imena in naslove organov, ki jih je določila 
po tem členu, kakor tudi vse druge podatke, ki bi olajšali 
sporazumevanje po tem sporazumu. Vse kasnejše spremembe 
imen, naslovov ali kakršne koli druge pomembne informacije o 
teh organih je prav tako treba sporočiti generalnemu sekretarju. 

18. člen - Sporazumevanje med imenovanimi organi 

1. Organi, določeni po 17. členu, se neposredno sporazumevajo. 

2. Kadar je neposredno sporazumevanje težko izvedljivo, se 
pogodbenice lahko dogovorijo, da uporabijo komunikacijske poti 
Interpola ali Sveta za carinsko sodelovanje. 

19. člen - Oblika zaprosila in jeziki 

1. Vsa sporočila po 4. do 16. členu morajo biti pisna. Lahko se 
uporabijo sodobna komunikacijska sredstva, kot je faks. 

2. Ob upoštevanju določb iz tretjega odstavka tega člena se ne 
smejo zahtevati prevodi zaprosil, drugih sporočil in priložena 
dokumentacija. 

3. Vsaka pogodbenica lahko ob podpisu ali deponiranju svoje 
listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu da generalnemu 
sekretarju Sveta Evrope izjavo, da si pridržuje pravico zahtevati, 
da so njej poslana zaprosila, druga sporočila in priložena 
dokumentacija napisani v jeziku te pogodbenice ali v enem od 
uradnih jezikov Sveta Evrope ali pa v enem od teh jezikov, ki ga 
sama določi, oziroma da jim je priložen tak prevod. Ob tej priložnosti 
lahko izjavi, da je pripravljena sprejeti prevode v kateri koli drug 
jezik, ki ga lahko navede. Druge pogodbenice lahko uporabijo 
pravilo vzajemnosti. 

20. člen - Overitev 

Dokumentov, ki se pošiljajo v zvezi z uporabo tega sporazuma, 
ni treba overiti. 

21. člen - Vsebina zaprosila 

V zaprosilu po 6. členu morajo biti navedeni: 

a) organ, ki pošilja zaprosilo, in organ, ki izvaja preiskovalna 
dejanja ali postopke; 

b) podrobni podatki o plovilu, ki naj po možnosti vključujejo 
ime in opis plovila, registrske oznake ali druge znake 
državne pripadnosti, kakor tudi navedbo, kje je plovilo, 
skupaj s prošnjo za potrditev zaprošene pogodbenice, 
da ima plovilo njeno državno pripadnost; 

c) podrobnosti o domnevnih kaznivih dejanjih skupaj z razlogi 
za tak sum; 

d) predlagani ukrep in zagotovilo, da bi se enako ukrepalo 
tudi, če bi plovilo plulo pod zastavo države, ki ukrepa. 

22. člen - Informacije za lastnike in poveljnike plovil 

Vsaka pogodbenica s primernimi ukrepi poskrbi, da so lastniki in 
poveljniki plovil, ki plujejo pod njeno zastavo, obveščeni, da lahko 
države pogodbenice tega sporazuma dobijo dovoljenje, da vstopijo 
v plovila zunaj teritorialnega morja katere koli pogodbenice, in 
sicer za namene, ki so določeni v tem sporazumu, in da jih obvesti 
zlasti o obveznosti, da se ravnajo po navodilih tistih, ki vstopijo v 
plovilo v imenu države, ki ukrepa po pooblastilu. 

23. člen - Omejitev uporabe 

Država, pod katere zastavo pluje plovilo, lahko da pooblastilo iz 
6. člena pod pogojem, da organi države, ki ukrepa, brez njenega 
predhodnega soglasja ne bodo uporabili ali sporočali pridobljenih 
informacij ali dokazov v zvezi s preiskovalnimi dejanji ali postopki, 
razen tistih, ki se nanašajo na določena kazniva dejanja. 
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24. člen-Zaupnost 

Če to ni v nasprotju s temeljnimi načeli njihovega notranjega prava, 
prizadete pogodbenice obravnavajo kot zaupne vse dokaze in 
informacije, ki jim jih priskrbi druga pogodbenica v skladu s tem 
sporazumom, razen če je njihovo razkritje potrebno za uporabo 
tega sporazuma ali za preiskovalna dejanja ali postopke. 

6. razdelek - Stroški in odškodnina 

25. člen - Stroški 

1. Če se prizadete pogodbenice ne dogovorijo drugače, država, 
ki ukrepa, krije stroške izvajanja vseh ukrepov po 9. in 10. členu, 
stroške ukrepanja po 4. in 5. členu pa praviloma krije pogodbenica, 
ki pomaga. 

2. Kadar država, pod katere zastavo pluje plovilo, izvaja svojo 
preferenčno jurisdikcijo v skladu s 14. členom, krije tudi stroške 
za vrnitev plovila in prevoz osumljenih oseb in dokazov. 

26. člen - Odškodnina 

1. Če zaradi malomarnosti ali druge nepravilnosti, ki jo je mogoče 
pripisati državi, ki ukrepa, fizična ali pravna oseba utrpi izgubo, 
škodo ali poškodbo med ukrepanjem po 9. in 10. členu, je ta 
država odgovorna za plačilo odškodnine. 

2. Če se ukrepi izvajajo na način, ki po določilih tega sporazuma 
ni upravičen, je država, ki ukrepa, odgovorna za plačilo 
odškodnine za vsako posledično izgubo, škodo ali poškodbo. 
Država, ki ukrepa, je odgovorna tudi za plačilo odškodnine za 
povzročeno izgubo, škodo ali poškodbo, če se izkaže, da je bil 
sum neutemeljen in če ustavljeno plovilo, upravljavec ali posadka 
niso storili ničesar, s čimer bi bil tak sum upravičen. 

3. Za vsako škodo, ki je posledica izvajanja ukrepov iz 4. člena, je 
odgovorna država prosilka, ki pa lahko zahteva odškodnino od 
zaprošene države, če je škoda nastala kot posledica 
malomarnosti ali druge nepravilnosti, ki jo je mogoče pripisati tej 
državi. 

7. razdelek - Končne določbe 

27. člen - Podpis in začetek veljavnosti 

1. Ta sporazum je na voljo za podpis državam članicam Sveta 
Evrope, ki so že izrazile soglasje, da jih zavezuje Dunajska 
konvencija. Svojo zavezanost po tem sporazumu pa lahko izrazijo 
s: 

a) podpisom brez pridržka glede ratifikacije, sprejetja ali 
odobritve ali 

b) podpisom s pridržkom glede ratifikacije, sprejetja ali 
odobritve, ki mu sledi ratifikacija, sprejetje ali odobritev. 

2. Listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi se deponirajo pri 
generalnem sekretarju Sveta Evrope. 

3. Ta sporazum začne veljati prvi dan meseca po preteku treh 
mesecev od dneva, ko so tri države pogodbenice Sveta Evrope 
izrazile svoje soglasje, da jih sporazum zavezuje v skladu z 
določbami prvega odstavka. 

4. Za državo podpisnico, ki kasneje izrazi soglasje, da jo sporazum 
zavezuje, začne ta veljati prvi dan po preteku treh mesecev od 
dneva, ko je ta država soglašala, da jo sporazum zavezuje v 
skladu z določbami prvega odstavka. 

28. člen - Pristop 

1. Po začetku veljavnosti sporazuma lahko Odbor ministrov Sveta 
Evrope po posvetu z državami pogodbenicami s sklepom, ki ga 
sprejme večina, kot jo določa odstavek d) 20. člena Statuta Sveta 
Evrope, in s soglasjem vseh predstavnikov držav pogodbenic, ki 
imajo pravico sodelovati v odboru, povabi katero koli državo, ki ni 
članica Sveta, je pa soglašala, da jo zavezuje Dunajska konvencija, 
da pristopi k temu sporazumu. 

2. Za državo, ki pristopi, začne sporazum veljati prvi dan meseca 
po preteku treh mesecev od dneva deponiranja listine o pristopu 
pri generalnem sekretarju Sveta Evrope. 

29. člen - Ozemlje uporabe 

1. Vsaka država lahko ob deponiranju svoje listine o ratifikaciji, 
sprejetju, odobritvi ali pristopu določi ozemlje ali ozemlja, na katera 
se nanaša njeno soglasje, da jo zavezuje ta sporazum. 

2. Vsaka država lahko kadar koli kasneje z izjavo, naslovljeno na 
generalnega sekretarja, razširi svoje soglasje, da jo zavezuje ta 
sporazum za vsako drugo ozemlje, navedeno v izjavi. Za to 
ozemlje začne sporazum veljati prvi dan meseca po preteku treh 
mesecev od dneva, ko je generalni sekretar prejel izjavo. 

3. Za vsako ozemlje, navedeno v izjavi iz prvega in drugega 
odstavka tega člena, se določijo pristojni organi v skladu s prvim 
in drugim odstavkom 17. člena. 

4. Vsaka izjava iz prejšnjih odstavkov se lahko za vsako ozemlje, 
ki je navedeno v njej, umakne z uradnim obvestilom, naslovljenim 
na generalnega sekretarja. Umik začne veljati prvi dan meseca 
po preteku treh mesecev od dneva, ko je generalni sekretar 
prejel tako uradno obvestilo. 

30. člen - Razmerje do drugih konvencij in 
sporazumov 

1. Ta sporazum ne vpliva na pravice in obveznosti, ki izhajajo iz 
Dunajske konvencije ali iz katerih koli drugih mednarodnih 
konvencij o posebnih vprašanjih. 

2. Pogodbenice tega sporazuma lahko med seboj sklepajo 
dvostranske ali večstranske sporazume o zadevah, ki jih ureja 
ta sporazum zaradi dopolnjevanja ali utrjevanja njegovih določb 
ali lažje uporabe načel iz tega sporazuma in iz 17. člena Dunajske 
konvencije. 

3. Če je že sklenjen sporazum ali mednarodna pogodba o tematiki, 
ki jo ureja ta sporazum, med dvema ali več pogodbenicami ali so 
če pogodbenice kako drugače vzpostavile svoje odnose glede te 
tematike, se lahko dogovorijo, da uporabljajo ta sporazum ali 
mednarodno pogodbo ali da svoje odnose urejajo drugače in ne 
po tem sporazumu, če to omogoča lažje mednarodno sodelovanje. 

31. člen - Pridržki 

1. Vsaka država lahko ob podpisu ali deponiranju svoje listine o 
ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu izjavi, da bo uporabila 
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možnost enega ali več pridržkov, predvidenih v šestem odstavku 
3. člena, tretjem odstavku 19. člena in petem odstavku 34. člena. 
Noben drug pridržek ni dopusten. 

2. Vsaka država, ki je izrazila pridržek na podlagi prejšnjega 
odstavka, ga lahko v celoti ali delno umakne z uradnim obvestilom, 
naslovljenim na generalnega sekretarja Sveta Evrope. Umik začne 
veljati z dnem, ko je generalni sekretar prejel tako uradno obvestilo. 

3. Pogodbenica, ki je dala pridržek glede določbe tega sporazuma, 
ne sme zahtevati, da to določbo uporablja druga pogodbenica. 
Če pa je njen pridržek delen ali pogojen, lahko zahteva uporabo 
te določbe v takem obsegu, kot ga je sama sprejela. 

32. člen - Nadzorni odbor 

1. Ko ta sporazum začne veljati, skliče generalni sekretar Sveta 
Evrope na zahtevo ene od pogodbenic tega sporazuma nadzorni 
odbor strokovnjakov, ki zastopajo pogodbenice. 

2. Nadzorni odbor preverja izvajanje tega sporazuma in z 
ustreznimi predlogi zagotavlja njegovo učinkovito uporabo. 

3. Nadzorni odbor lahko sam določi pravila postopka. 

4. Nadzorni odbor lahko odloči, da na svoje sestanke povabi 
države, ki niso pogodbenice tega sporazuma, oziroma 
mednarodne organizacije ali organe. 

5. Vsaka pogodbenica pošlje vsako drugo leto poročilo o izvajanju 
tega sporazuma generalnemu sekretarju Sveta Evrope v obliki in 
na način, ki ga določi nadzorni odbor ali Evropski odbor za 
problematiko kriminalitete. Nadzorni odbor lahko odloči, da prejete 
informacije ali poročilo o njih pošlje vsem pogodbenicam in tistim 
mednarodnim organizacijam ali organom, za katere se mu to zdi 
primerno. 

33. člen - Spremembe 

1. Spremembe sporazuma lahko predlaga pogodbenica, generalni 
sekretar Sveta Evrope pa jih sporoči državam članicam Sveta 
Evrope in vsaki državi nečlanici, ki je pristopila ali bila povabljena, 
da pristopi k sporazumu v skladu z določbami 28. člena. 

2. Vsaka predlagana sprememba se sporoči Evropskemu odboru 
za problematiko kriminalitete, ki svoje mnenje o predlagani 
spremembi predloži Odboru ministrov. 

3. Odbor ministrov prouči predlagano spremembo in mnenje 
Evropskega odbora za problematiko kriminalitete in jo lahko 
sprejme. 

4. Besedilo spremembe, ki jo je sprejel Odbor ministrov v skladu 
s tretjim odstavkom tega člena, se pošlje pogodbenicam v 
sprejetje. 

5. Vsaka sprememba, sprejeta v skladu s tretjim odstavkom tega 
člena, začne veljati trideseti dan, potem ko so vse pogodbenice 
obvestile generalnega sekretarja, da so sprejele spremembo. 

34. člen - Reševanje sporov 

1. Evropski odbor za problematiko kriminalitete pri Svetu Evrope 
je treba obveščati o razlagi in uporabi tega sporazuma. 

2. če pride med pogodbenicami do spora glede razlage ali uporabe 
sporazuma, poskušajo pogodbenice rešiti spor s pogajanji ali na 

drug miren način po lastni izbiri, vključno s predajo zadeve 
Evropskemu odboru za problematiko kriminalitete, razsodišču, 
katerega odločitve so za pogodbenice zavezujoče, pa tudi s 
posredovanjem, spravo ali sodnim postopkom, kot se prizadete 
pogodbenice dogovorijo. 

3. Vsaka država lahko ob podpisu ali deponiranju svoje listine o 
ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu ali kadar koli pozneje z 
izjavo, naslovljeno na generalnega sekretarja Sveta Evrope, izjavi, 
da za spor o razlagi ali uporabi tega sporazuma priznava kot 
obvezno, da se spor brez predhodnega dogovora in ob 
upoštevanju vzajemnosti predloži v arbitražni postopek v skladu 
s postopkom, določenim v dodatku k temu sporazumu. 

4. Vsak spor, ki ni bil rešen v skladu z drugim ali tretjim odstavkom 
tega člena, se na zahtevo ene od pogodbenic v sporu predloži v 
odločanje Meddržavnemu sodišču. 

5. Vsaka država lahko ob podpisu ali deponiranju svoje listine o 
ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu z izjavo, naslovljeno na 
generalnega sekretarja Sveta Evrope, izjavi, da se ne šteje za 
zavezano po četrtem odstavku tega člena. 

6. Vsaka pogodbenica, ki je dala izjavo v skladu s tretjim ali petim 
odstavkom tega člena, lahko to izjavo kadar koli umakne z uradnim 
obvestilom generalnemu sekretarju Sveta Evrope. 

35. člen - Odpoved 

1. Vsaka pogodbenica lahko kadar koli odpove ta sporazum z 
uradnim obvestilom, naslovljenim na generalnega sekretarja Sveta 
Evrope. 

2. Odpoved začne veljati prvi dan meseca po preteku treh 
mesecev od dneva, ko je generalni sekretar prejel uradno 
obvestilo. 

3. Za pogodbenico, ki je odpovedala sporazum, pa ta vseeno še 
naprej velja za vsa dejanja ali postopke, ki temeljijo na vlogah ali 
zaprosilih, danih med veljavnostjo sporazuma. 

36. člen - Uradna obvestila 

Generalni sekretar Sveta Evrope uradno obvesti države članice 
Sveta Evrope, vse države, ki so pristopile k sporazumu, ter 
generalnega sekretarja Združenih narodov o: 

a) vsakem podpisu, 
b) deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi 

ali pristopu, 
c) imenu vsakega pristojnega organa in o drugih informacijah, 

sporočenih na podlagi 17. člena, 
d) vsakem pridržku, danem v skladu s prvim odstavkom 

31. člena, 
e) datumu začetka veljavnosti sporazuma v skladu s 27. in 

28. členom, 
f) vsaki zahtevi, dani po prvem odstavku 32. člena, in o 

datumu vsakega sestanka, sklicanega po navedenem 
odstavku, 

g) vsaki izjavi, dani po petem in šestem odstavku 3. člena, 
drugem odstavku 8. člena, tretjem odstavku 19. člena ter 
tretjem in petem odstavku 34. člena, 

h) vsakem drugem dejanju, uradnem obvestilu ali sporočilu 
v zvezi s tem sporazumom. 

V potrditev tega so podpisani, ki so bili za to pravilno pooblaščeni, 
podpisali ta sporazum. 
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Sestavljeno v Strasbourgu 31. januarja 1995 v angleškem in 
francoskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni, 
v enem izvodu, ki se hrani v arhivu Sveta Evrope. Generalni 

sekretar Sveta Evrope pošlje overjeno kopijo vsaki državi članici 
Sveta Evrope in vsaki državi, ki je bila povabljena, da pristopi k 
sporazumu. 

DODATEK 

1. Pogodbenica v sporu, ki zahteva arbitražo na podlagi tretjega 
odstavka 34. člena, pisno obvesti drugo pogodbenico o tožbi in 
razlogih, na katerih temelji. 

2. Prizadete pogodbenice ustanovijo razsodišče. 

3. Razsodišče ima tri člane. Vsaka pogodbenica imenuje enega 
razsodnika. Pogodbenici sporazumno imenujeta predsedujočega 
razsodnika. 

4. Če po preteku štirih mesecev od dneva, ko je bila arbitraža 
zahtevana, ni prišlo do imenovanja razsodnikov ali sporazumnega 

imenovanja predsedujočega razsodnika, je potrebno imenovanje 
zaupano generalnemu sekretarju Stalnega arbitražnega sodišča. 

5. Če se pogodbenici ne dogovorita drugače, razsodišče določi 
svoj postopek. 

6. Če se pogodbenici ne dogovorita drugače, razsodišče odloča 
na podlagi ustreznih pravil mednarodnega prava, če pa teh ni, po 
načelu ex aequo et bono. 

7. Razsodišče odloči z večino glasov. Njegova odločitev je 
dokončna in zavezujoča. 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve v Ta zakon začne veljati naslednji dan po ob javi v Uradnem listu - 
sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje. Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Sporazum o nedovoljenem prometu po morju za izvajanje 17. 
člena Konvencije Združenih narodov zoper nezakonit promet 
mamil in psihotropnih snovi, sestavljen v Strasbourgu 31. januarja 
1995, je 28. marca 2000 v imenu Republike Slovenije podpisala 
ga. Magdalena Tovornik, stalna predstavnica pri Svetu Evrope. 
Veljati je začel 1. maja 2000, po tem, ko so ga ratificirale tri države. 

Sporazum ureja do sedaj sporne preglede ladij zaradi suma 
tihotapljenja mamil in s tem nastale stroške ter natančno določa 
postopke in pristojnosti držav v primerih suma tihotapstva mamil 
po morju oz. v ugotovljenih konkretnih primerih. 

Republika Slovenija ne bo izrekla nobenega od pridržkov, ki jih je 
možno izreči po 31. členu sporazuma. 

Razlog za sprejetje predlaganega sporazuma je priporočilo 
Evropske skupnosti svojim članicam. 

Sporazum temelji na 17. členu Konvencije Združenih narodov 
zoper nezakonit promet mami! in psihotropnih snovi, sklenjene 

20. decembra 1988 na Dunaju, ki velja v Republiki Sloveniji na 
podlagi Akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije 
zdmženih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji 
za atomsko energijo (Uradni list Republike Slovenije - Mednarodne 
pogodbe 9-55/1992, Uradni list RS 35/1992), izjava o nasledstvu 
velja od25.6.1991. Sporazum vzpostavlja temelje za mednarodno 
sodelovanje med pogodbenicami, opredeljuje pravila glede 
pristojnosti organov, pravila, ki urejajo jurisdikcijo, pravila o 
postopkih, dovoljene ukrepe, odgovornost za izvršitev ukrepov 
in druga splošna pravila. 

V skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih zadevah 
bo sporazum ratificiral Državni zbor Republike Slovenije. 

Za izvajanje sporazuma bo skrbelo Ministrstvo za notranje zadeve 
v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje (ki je pristojno za 
določbe iz 4. razdelka). 

Izvajanje sporazuma ne bo zahtevalo dodatnih finančnih sredstev 
iz proračuna Republike Slovenije. 

i 
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Obrazložitev 

PROUČITVE VARIANT NA ODSEKU 

AVTOCESTE ŠENTVID - KOSEZE 
i 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 350-20/99-2 
Ljubljana, 11.07.2000 

Vlada Republike Slovenije se je na 6. seji dne 6.7.2000 seznanila 

- OBRAZLOŽITVIJO PROUČITVE VARIANT NA ODSEKU 
AVTOCESTE ŠENTVID - KOSEZE, 

ki jo pošilja v predhodno obravnavo na podlagi četrte alinee 
drugega odstavka 45.a člena Zakona o urejanju naselij in 
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/ 
97). 

Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da najprimernejšo rešitev 
priključevanja Celovške ceste na avtocesto Šentvid - Koseze 

predstavlja predlagana varianta 4, to je izvedba polovičnega 
priključka v Šentvidu in nove ceste povezave med Stanežičami 
in obstoječim priključkom Brod. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 268. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot 
njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovala: 

- dr. Andrej UMEK, minister za okolje in prostor, 
- Jože NOVAK, direktor Urada Republike Slovenije za 

prostorsko planiranje. 

dr. Verica Trstenjak, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

Gradivo z grafičnimi prilogami je na vpogled pri strokovni 
službi Odbora Državnega zbora RS za Infrastrukturo In 
okolje. 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

URAD RS ZA PROSTORSKO PLANIRANJE 

I* 

Številka: 352-21-21/00 
Datum: 15.6.2000 
file: sent-kos/pš-vlada/obrazlo6 

OBRAZLOŽITEV 

PROUČITEV VARIANT NA ODSEKU AVTOCESTE ŠENTVID - KOSEZE 

1. PODLAGA ZA PRIPRA VO LOKACIJSKEGA NAČRTA 

Zakon o urejanju naselij in drugih posegih v prostor (Uradni list SRS, št. 18784, 37/85 in 
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) v prvem odstavku 45.a 
člena določa, da se priprava lokacijskega načrta prične na podlagi utemeljenega in 
dokumentiranega predloga ministra, v čigar delovno področje spada avtocesta, v drugem 
odstavku 45.a člena pa določa, da na podlagi predloga iz prvega odstavka minister pristojen 
za prostor določi program priprave lokacijskega načrta. V skladu s četrto alineo drugega 
odstavka 45.a člena je določeno, da mora izdelovalec lokacijskega načrta izdelati in proučiti 
variante poteke avtoceste, Vlada RS pa jih predloži Državnemu zboru RS v predhodno 
obravnavo. 

Minister za promet in zveze je dne 13.07.1998 podal utemeljen in dokumentiran predlog za 
pripravo lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Šentvid - Koseze. Na podlagi predloga 
ministra za promet in zveze je minister za okolje in prostor dne 14.01.1999 določil program 
priprave lokacijskega načrta. 

2. POSTOPEK PRIPRA VE LOKACIJSKEGA NAČRTA 

2.1. Opredelitev naloge 

V predlogu ministra za promet in zveze je bila dana pobuda za izdelavo lokacijskega načrta 
za avtocesto na odseku Šentvid - Koseze na osnovi gradiva Študija preveritev PNZ štev. 12- 
675, marec 1998. 

Trasa avtoceste na odseku Šentvid - Koseze predstavlja vmesni člen v dolžini 3,7 km, med 
že zgrajenima avtocestama: od obstoječe gorenjske avtoceste v Šentvidu na severu in do 
razcepa avtoceste in severne obvozne ceste v Kosezah, na jugu. 
Trasa avtoceste je bila v preteklosti že preverjena in je skladna z veljavnimi prostorskimi 
planskimi dokumenti, zato variantni poteki trase avtoceste niso bili obravnavani. 
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Nedogovorjen in nerešen problem na tem odseku avtoceste je način in oblika priključevanja 
Celovške ceste na bodočo avtocesto v Šentvidu, ki je predmet izdelave in proučitve variant. 

Na podlagi predhodnih preveritev variant priključevanja Celovške ceste na avtocesto je 
minister za okolje in prostor določil, da se v fazi priprave lokacijskega načrta proučijo in 
primerjajo naslednje variante priključevanja Celovške ceste na avtocesto: 
varianta 1 - polovični priključek (v obstoječi obliki), 
varianta 2a - polni priključek - polovična deteljica, 
varianta 2b - polni priključek - romb, 
varianta 3a - tričetrtinski priključek- odcepna rampa vzhodno od avtoceste, 
varianta 3b - tričetrtinski priključek- odcepna rampa na zahodni strani avtoceste, 
varianta 3e - tričetrtinski priključek z dodatnim dvosmernim predorom, 
Ob proučevanju zgoraj navedenih variant seje pokazala potreba po dodatnih prečnih cestnih 
povezavah z upoštevanjem polovičnega priključka, zato sta bili proučeni še: 
varianta 4 - polovični priključek in nova cesta Stanežiče - Brod, 
varianta 5 - polovični priključek in nova cestna zveza Jeperca - Povodje. 

Varianta 1 - polovični priključek 
Celovška cesta je priključena na avtocesto po izgradnji odseka Šentvid - Koseze v obstoječi 
obliki tj. iz Gorenjske smeri in obratno. Novi odsek avtoceste se nadaljuje z dograditvijo 
galerije (pokriti ukop) pod Celovško cesto neposredno v predor pod Šentviškim hribom. 

Varianta 2a - polni priključek, polovična deteljica 
Obstoječe križišče na Celovški cesti se ukine in ga nadomesti z dvema semaforiziranima 
križiščema, razporejenima severno in južno od ukinjenega križišča. Priključne in odcepne 
rampe potekajo v predoru pod Celovško cesto ali po terenu. 

Varianta 2b - polni priključek - romb 
Pri tej rešitvi se obstoječi način in oblika priključevanja na severni strani Celovške ceste 
ponovi tudi na južni strani (romb). Priključne in odcepne rampe potekajo v predoru. 

Varianta 3a - tričetrtinski priključek- odcepna rampa vzhodno od avtoceste 
Dodatni priključek Celovške ceste na avtocesto je predviden po principu desno-desno. 
Odcepna rampa z avtoceste še v predoru se nadaljuje pod Celovško cesto in se v obliki 
pentlje desno priključi na Celovško cesto. Priključna rampa Celovške ceste iz gorenjske 
smeri na avtocesto se spusti pod Celovško cesto in se usmeri v priključni pas avtoceste v 
predoru. 

Varianta 3b - tričetrtinski priključek- odcepna rampa zahodno od avtoceste 
Obstoječemu priključku na severni strani Celovške ceste dodamo četrtinski priključek 
adekvatno rešitvi v varianti 3a. Priključna rampa je identična z varianto 3a. Odcepna rampa 
z južne smeri avtoceste se v predoru usmeri proti severu na Celovško cesto. 

Varianta 3e - tričetrtinski priključek z dodatnim dvosmernim predorom 
Proces priključevanja in odcepljanja se odvija na planem tj. pred oziroma za predorom v 
Pržanju. Odcepno in priključno rampo je do priključka na Celovško cesto v Šentvidu 
potrebno speljati po posebni dvosmerni tunelski cevi. Za izstopom iz predora v Šentvidu se 
veji priključita po nadvozu na Celovško cesto z iztekom objekta v sredino cestišča, ki gaje 
potrebno v tem delu ustrezno razširiti. Dolžina dodatnega predora je cca 940 m. 
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Varianta 4 - razbremenilna cesta Stanežiče - Brod z upoštevanjem polovičnega priključka 
Manjkajočo polovico priključka in odcepa v Šentvidu skušamo nadomestiti posredno z novo 
cestno traso na mestnem cestnem omrežju, ki bi Celovško cesto učinkoviteje povezala z 
obstoječim avtocestnim priključkom Brod. Nova trasa naj bi potekala od Stanežič pod 
Vižmarji do omenjenega priključka. Trasa je bila že tudi predhodno večkrat preverjena ob 
urbanističnem načrtovanju kot možna in dokaj učinkovita prometnica v omrežju. 

Varianta 5 - razbremenilna cesta Stanežiče -Povodje z upoštevanjem polovičnega 
priključka 

Prečna zveza s Celovško cesto na avtocesto je pomaknjena dokaj severneje od variante 4 in 
poteka od Jeprce mimo Zbilj do Povodja, kjer bi bilo potrebno zgraditi nov priključek na 
avtocesto. Dokaj dolga in zahtevna trasa (z mostom čez Savo, predorom in novim 
priključkom na avtocesto) ima to prednost, da ne terja v ta namen rekonstrukcije Celovške 
ceste na relaciji Jeprca-Medvode-Šentvid. 

Obravnavane variante so podrobneje predstavljene v gradivu Študija variant na odseku 
avtoceste Šentvid - Koseze, LUZ d.d.,januar 2000. 

2.2. Skladnost s prostorskimi sestavinami veljavnih planskih aktov 

Proučevane variantne priključka Celovške ceste na avtocesto so skladne z republiškimi 
prostorskimi planskimi akti, ki so bili sprejeti z Odlokom o spremembah in dopolnitvah 
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 72/95, 11/99). 

Variante 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 3e in 4 se nahajajo v Mestni občini Ljubljana, varianta 5 pa se 
nahaja v Občini Medvode, Občini Vodice in Občini Kranj. Variante v določenem obsegu 
zahtevajo spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin veljavnih planskih aktov : 
• spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta 

Ljubljane za obdobje 1986-2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 
71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 13/99, 26/99, 28/99, 41/99, 79/99, 98/99) in prostorskih 
sestavin družbenega plana občine Ljubljana - Šiška za obdobje 1986-1990 (Uradni list 
SRS, št. 45/86, 47/87, 2/88, 23/88, 27/88, 19/89, 20/89 in Uradni list RS št. 45/90, 
20/91, 2/92, 49/92, 4/94), za območje Mestne občine Ljubljana; 

• spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta 
Ljubljane za obdobje 1986-2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 
71/93, 62/94, 23/97, 43/97, 88/98, 16/99) in prostorskih sestavin družbenega plana 
občine Ljubljana - Šiška za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 45/86, 47/87, 2/88, 
32/88, 27/88, 19/89, 20/89 in Uradni list RS št. 45/90, 2/92, 49/92, 23/97, 43/97, 88/98, 
16/99) za območje Občine Medvode; 

• spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta 
Ljubljane za obdobje 1986-2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 
71/93, 62/94, 71/98) in prostorskih sestavin družbenega plana občine Ljubljana - Šiška 
za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 45/86, 47/87, 2/88, 23/88, 27/88, 19/89, 
20/89 in Uradni list RS št. 45/90, 2/92, 49/92, 71/98) za območje Občine Vodice; 

• spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kranj za 
obdobje 1986-2000 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/86, 16/88, 23/88, Uradni list RS št. 
20/91, 55/92, 27/96) in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Kranj za obdobje 

poročevalec, št. 56 56 28. julij 2000 



1986 - 1990 (Uradni vestnik Gorenjske št. 7/86, 13/88, 3/89, Uradni list RS št. 41/92, 
50/92, 55/92, 43/93, 70/94, 27/96) za območje Mestne občine Kranj. 

2.3. Izdelava primerjave variantnih rešitev na odseku avtoceste Šentvid - Koseze 

Variantne rešitve na odseku avtoceste Šentvid - Koseze so bile proučene in vrednotene v 
elaboratu Ljubljanskega urbanističnega zavoda "Študija variant na odseku avtoceste Šentvid 
- Koseze", izdelanem v oktobru 1999, dopolnjenem januarja 2000. 

Variantne rešitve so bile izdelane na podlagi gradiva: 
- Priključek Šentvid - Idejna rešitev, PNZ, št. proj. 12-555, okt. 1995, 
- Priključek Šentvid - Idejna rešitev - dodatne variante, PNZ, št. proj. 12-555/1, jul. 1996, 
- Priključek Šentvid - Idejna rešitev - dodatne variante, PNZ, št. proj. 12-555/2, febr. 1997, 
- Študijska preveritev, PNZ, št. proj. 12-675, marec 1998. 

Na nivoju študijske preveritve je bilo obdelanih niz možnih alternativnih rešitev priključka, 
ki so temeljili na naslednjih osnovnih izhodiščih: Celovška cesta se priključuje le polovično 
(v obstoječi obliki), izvede se polni priključek (v vseh smereh), izvede se tričetrtinski 
priključek (obstoječemu polovičnemu priključku se doda še četrtinski priključek - Celovška 
cesta sever proti avtocesti jug in avtocesta jug proti Celovški cesti sever), polovični 
priključek se dopolni z novo komunikacijo na lokalnem cestnem omrežju, ki bo posredno 
priključevala Celovško cesto na avtocesto v manjkajoči smeri. 

Primerjava variantnih rešitev na odseku avtoceste Šentvid - Koseze je izdelana in proučena 
v skladu s projektno nalogo naročnika in na način, ki smiselno upošteva 17. in 31. člen 
Navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin 
planskih aktov občin. 

Za pripravo primerjalne študije so bile pridobljene usmeritve s strani ministrstev, pristojnih 
za zavarovana območja. S proučevanimi variantnimi rešitvami na odseku avtoceste Šentvid 
- Koseze so bile seznanjene tudi lokalne skupnosti; Mestna občina Ljubljana, Občina 
Medvode, Občina Vodice in Občina Kranj. 

Variante rešitve na odseku avtoceste Šentvid 
naslednjih vsebinskih sklopih: 
- vplivi na regionalni in urbani razvoj; 
- vplivi na okolje; 
- prometno-tehnični in varnostni kriteriji; 
- ekonomski kriteriji; 

- Koseze so bile med seboj primerjane po 

Vplivi na regionalni in urbani razvoj 
Za povezovanje naselij so najprimernejše variante 2a, 2b in 4, ki bodisi s polnim 
priključkom, bodisi s povezovalno cesto omogočajo dobro navezovanje vseh prometnih 
smeri. 
Z vidika poselitve je najprimernejša varianta 2b, ki najmanj posega v grajeno strukturo. 
Sledi ji varianta 4, ki sicer posega v naselje Brod, vendar ima ugodne učinke za razvoj 
poselitve na bližnjih območjih. Ostale variante bodisi neposredno posegajo v poseljeno 
območje ali pa posredno povzročajo degradacijo delov naseljenih območij (varianta 1 in 5). 
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Vpliv na infrastrukturo (mestna cestna mreža, predviden tirni promet, komunalna 
infrastruktura) je najmanjši pri varianti 4, sledita varianti 2a in 2b. Ostale variante imajo 
večji negativen vpliv, bodisi neposredno ali posredno (varianta 1). 

Vplivi na okolje 
Glede na obremenitve s hrupom in emisij plinov sta najprimernejši varianti 4 in 5, vendar je 
varianta 5 problematična z vidika vplivov na varstvo naravne dediščine (potek po območjih 
predlaganega krajinskega parka Šmarna gora, naravnega rezervata Zbilje ter prečkanje 
Save), na relief in tla. 
Varianta 1 je primerna glede vplivov na naravno pogojene sestavine okolja (neživi svet: tla, 
zrak, voda, relief in živi svet, naravno dediščino), medtem ko je zaradi manjšega 
prometnega razbremenjevanj Celovške ceste slabša od ostalih različic s tričetrtinskim 
oziroma polnim priključkom zaradi obremenitev s hrupom in emisij plinov. 
Različice s polnim in tričetrtinskim priključkom povzročajo obsežne posege na obrobju 
Šentviškega hriba (predlagan krajinski park Polhograjski dolomiti) v relief, tla in površinski 
pokrov, zaradi vodenja dodatnih odcepno priključnih smeri, kar zahteva povečanje portalov, 
dodatne predorske cevi, nasipe in vkope. Varianta 3b pa posega tudi na območje 
zavarovanega kulturnega spomenika (spomenik 25 talcem). 

Prometno-tehnični in varnostni kriteriji 
V okviru gradbeno tehničnih ter varnostnih elementov sta najustreznejši varianti 4 in 5, ki 
sta v bistvu nadgradnja variante 1. Variante s polnim in tričetrtinskim priključkom imajo 
neprimerne tehnične elemente, ki ne zagotavljajo zadostne prometne varnosti. 
Glede prometnih učinkov na cestni mreži, so najbolj učinkovite variante s polnim in 
tričetrtinskim priključkom. Sledita varianti 4 (povezava Stanežiče - Brod) in varianta 5 
(povezava Jeperca - Povodje). Kot neprimerna je ocenjena varianta 1 (samo polovični 
priključek na Celovški cesti). Pri tej varianti Celovška cesta ni dovolj razbremenjena, njena 
prepustnost je celo presežena. 

Ekonomski kriteriji 
Investicijski stroški ( v mio. SIT) so prikazani za časovni presek cen na nivoju januar 1999 
(podatek DA US d.d., april 2000): 
varianta AC in 

priključek 
Jeperca- 
Šentvid 

Stanežiče- 
Brod 

Jeperca- 
Povodje 

Nemška 
cesta 

Skupaj 

Var. 1 10.950 4.005 - - 14.955 
Var. 2a 11.787 4.005 - - 15.792 
Var. 2b 11.834 4.005 - - 15.839 
Var. 3a 11.749 4.005 - - 15.754 
Var. 3b 11.787 4.005 - - 15.792 
Var. 3e 14.186 4.005 - - 18.191 
Var. 4 10.950 4.005 1.392 - 180 16.527 
Var. 5 10.950 1.200 - 3.825 180 16.155 

Varianta 1 je investicijsko najugodnejša, strošek avtoceste s priključkom in štiripasovne 
Celovške ceste Jeperca - Šentvid je 14.955 mio. SIT. V skupino investicijsko najugodnejših 
variant se poleg variante 1 uvrščajo še variante 2a, 2b, 3a, 3b, katerih stroški se med seboj 
minimalno razlikujejo. Srednjo skupino tvorita varianti 4 in 5, ki sta od predhodne skupine 
dražji 2-5%. Najmanj ugodna je varianta 3e, ki je 15% dražja od najugodnejše skupine 
variant. 
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Finančna primerjava višine investicij posameznih odsekov iz Primerjalne študije glede na 
vrednosti iz Rebalansa nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji 
(RNP) 

Šentvid-Koseze - varianta 4 
(v SIT)   
Naziv odseka v 
primerjalni študiji 
(PŠ) 

Naziv odseka v 
RNP 

Vrednost variante 
v PŠ (januar 

1999) 

Vrednost variante 
v PŠ 
(september 1997) 

Vrednost 
variante v RNP 
100% sprem, 
namembnosti 

Odstop 
anja v 
% 

Šentvid-Koseze 
• AC 
• odsek Stanežiče- 

Brod 
• rekonstr.Nemške 

ceste 
• odsek Jeperca- 

Šentvid 

Šentvid-Koseze 
• AC 
• odsek 
Stanežiče-Brod 

12.342.000.000 
10.950.000.000 

1.392.000.000 

180.000.000 

4.005.000.000 

11.153.081.511 
9.895.174.408 
1.257.907.103 

162.660.401 

3.619.193.927 

11.574..790.000 
9.456.606.018 
2.118.172.982 

ni v RNP 

ni v RNP 

-3.7% 

Investicijska vrednost v RNP ob upoštevanju 30 % spremembe namembnosti (sept.1997) je 11.289.600.000 SIT. 

Primerjava posameznih karakteristik odseka iz Primerjalne študije glede na variante iz 
RNP 

Dolžina (km) Dolžina predorov (m) 
(enocevni dvopasovni) 

Objekti (m2) ISD 

Prim. študija RNP Prim. študija RNP Prim. študija RNP Prim. študija 

3,7 3,7 2060 2060 17418 17418 26,28 % 
Faktor (jan.99-sept. 97) je 1,1066 
Opombe: 
V študiji vrednotenja variant so bile medsebojno primerjane različne variante priključka Celovške ceste, 
medtem ko je potek trase same avtoceste identičen pri vseh variantah. Kot najprimernejša je bila predlagana 
varianta s polovičnim priključkom Celovške ceste v kombinaciji razbremenilne ceste Stanežiče-Brod v dolžini 
2 km. 

Ekonomska upravičenost je ugotovljena na osnovi izračuna neto sedanje vrednosti in interne 
stopnje donosnosti. Ugotovi se odnos med vloženimi sredstvi in pričakovanimi 
ekonomskimi koristmi v obdobju 20 letnega obratovanja ceste. 
V ekonomskem pogledu so najugodnejše variante 2a, 2b, 3a, in 3b in 4, ki so enakovredne, 
manj ugodni sta varianti 3e in 1, najmanj pa varianta 5. 

Sklepna ugotovitev 
Celovito gledano je moč ugotoviti, da bi bila najbolj logična rešitev vzpostavitev polnega 
avtocestnega priključka na mestu križanja avtoceste in Celovške ceste. Konceptualno to 
pomeni dobre prometne učinke in koncentracijo posega na enem mestu. Ker pa so te rešitve 
tehnično, predvsem pa geološko nesprejemljive, poleg tega pa pomenijo tudi posege v 
grajeno strukturo in naravno okolje, niso primerne. 
Tako kot najprimernejšo predlaga primerjalna študija varianto 4, to je polovični avtocestni 
priključek na Celovški cesti, s povezovalno cesto Stanežiče - Brod. Varianta je 
najprimernejša glede na večino obravnavanih kriterijev. Ima ugodne učinke na regionalni in 
urbani razvoj, zmerne vplive na okolje, dobre prometne učinke, prav tako je primerna glede 
investicijskih stroškov, ekonomsko je upravičena. 
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Povezovalno cesto Stanežiče - Brod je možno v kasnejši fazi navezati do severne obvozne 
ceste in jo reševati v okviru mestnega cestnega omrežja, ki pa je predmet postopka, ki ga 
vodi občina. 
Varianta 4 ima v Šentvidu enako rešitev priključevanja na Celovško cesto kot varianta 1 
(obstoječ polovični priključek), dodana pa je cestna povezava Stanežiče - Brod. Varianta 1 
je torej že del končne rešitve, ki lahko po prometnih napovedih pod danimi pogoji še 
funkcionira, vendar le do leta 2010, nato pa bodo kapacitete cestnega omrežja presežene. 
Zato je nujno zgraditi tudi dodatno povezavo. 
Bistveno je, da se severno od Šentvida zagotovi dodatno povezavo od Celovške ceste do 
avtocestnega priključka. Zato dopuščamo možnost, da se v fazi nadaljnjih optimizacij tras 
izbere ugodnejšo zvezo (korigirana varianta 4 ali 5). 

Izdelano študijo variant na odseku avtoceste Šentvid - Koseze je pregledala recenzijska 
komisija (junij 1999), v kateri so bili strokovnjaki s področja prostorskega in prometnega 
načrtovanja, varstva okolja in s področja financ, ki jo je imenovalo Ministrstvo za okolje in 
prostor, Urad RS za prostorsko planiranje, v nadaljevanju MOP UPP. 
Recenzijska komisija je ugotovila, da obe varianti z alternativnim potekom trase regionalne 
vpadnice in s priključkom na drugem mestu (na Brodu ali v Povodju) nista celovito 
obdelani. Na podlagi te ugotovitve se je študija dopolnila z gradbeno tehnično primerjavo 
ter prometnim in ekonomskim vrednotenjem omenjenih variant (varianta 4 in 5) ter s 
prostorskim delom vrednotenja. 
Strokovna komisija je v skupnem poročilu ugotovila, da za izvajanje gradnje predora pod 
Šentviškim hribom in nujno še manjkajočo povezavo avtoceste med Šentvidom in Kosezami 
ni zadržkov, potrebna pa bo kompleksnejša urbanistično-prometna študija, ki bo, na podlagi 
diferenciranih podatkov o smereh prometnih tokov in valorizacije vseh omejitvenih 
dejavnikov, podala nove osnove za priključek in za sanacijo prometnih in okoljskih razmer v 
severozahodnem kraku ljubljanske urbane aglomeracije. 

2.4. Postopek strokovnega usklajevanja glede predloga najustreznejše variante na 
odseku avtoceste Šentvid - Koseze 

Študija variant na odseku avtoceste Šentvid - Koseze je bila predhodno posredovana: 
Ministrstvu za promet in zveze, Ministrstvu za kulturo - Upravi RS za kulturno dediščino, 
Ministrstvu za okolje in prostor - Upravi RS za varstvo narave (področje varstva narave, 
okolja in voda), Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Mestni občini 
Ljubljana, Občini Medvode, Občini Vodice in Občini Kranj, z namenom, da vse navedene 
inštitucije in občine pripravijo strokovno mnenje glede predloga najustreznejše variante na 
odseku avtoceste Šentvid - Koseze. 

Ministrstvo za promet in zveze: 
Ministrstvo za promet in zveze smatra, da je med vsemi predlaganimi variantami 
najugodnejša varianta polovični priključek s povezovalno cesto Stanežiče - Brod. 

Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino: 
Predlagana varianta 4 je z vidika varstva kulturne dediščine sprejemljiva ob upoštevanju 
pogoja, da se traso v prostor umesti z večjo občutljivostjo do izstopajočih krajinskih struktur 
(rečna terasa, pas gozda). 

Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave: 
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Področje varstva narave: 
Zaradi poteka po savskih ježah ocenjujemo varianto 4 kot manj primerno oz. pogojno 
sprejemljivo, pri čemer je pred pripravo naravovarstvenih pogojev treba raziskati floro in 
favno tega področja, kar velja tudi za območje Polhograjskih Dolomitov pri priključku 
Šentvid. 

Področje varstva okolja: 
Z zaključki gradiva ter s predlaganimi usmeritvami za nadaljnje delo se strinjajo in nimajo 
posebnih pripomb oziroma dodatnih predlogov ali zahtev. 

Področje varstva voda: 
Vse predlagane variante se glede vpliva na območje podtalnice in površinskih voda ne 
razlikujejo. Ne glede na izbrano varianto, mora biti gradnja izvedena tako, da ne bodo 
poslabšane odtočne razmere na obravnavanem območju in da bo varovanje podtalnice 
izvedeno ustrezno. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: 
Ministrstvo ugotavlja, da priključek Celovške ceste na avtocesto ne posega na najboljša 
kmetijska zemljišča in je z vidika varstva kmetijskih zemljišč sprejemljiva rešitev, glede 
povezovalne ceste (varianta 4 ali 5) pa se bo ministrstvo opredelilo po tem, ko bodo variante 
z vidika varstva kmetijskih zemljišč in posledic na kmetijsko proizvodnjo dodatno 
predstavljene in ovrednotene. 

Lokalne skupnosti: 
Mestna občina Ljubljana ocenjuje, da je edini sprejemljivi način reševanja priključevanja 
Celovške ceste na avtocestni odsek Šentvid - Koseze varianta 4, to je povezovalna cesta 
med Stanežičami in avtocestnim priključkom Brod, ki jo je potrebno v nadaljnji fazi 
izdelave dokumentcije podrobneje obdelati in s prikazom variantnih možnosti reševanja 
kritičnih odsekov. Zaradi kritičnih razmer na Celovški cesti med avtocestnim priključkom 
Šentvid in severno mestno obvoznico, je treba pričeti z gradnjo manjkajočega odseka 
avtoceste na odseku Šentvid - Koseze v čim krajšem možnem času, hkrati pa nemudoma 
pristopiti k pripravi lokacijskega načrta tudi za povezovalno cesto Stanežiče - Brod. 
Mestna občina Ljubljana ocenjuje, da variante 5 (nova cestna povezava med Jeperco in 
Povodjem) ni mogoče smatrati kot alternativo polnemu priključku v Šentvidu, saj bi 
tranzitni promet južno od Medvod še naprej obremenjeval Celovško cesto., zato Mestna 
občina Ljubljana predlaga, da se ta cestna povezava smatra kot dopolnitev državnega 
prometnega omrežja, hkrati pa ugotavlja potrebo po preveritvi možnosti za čimprejšnjo 
razširitev Celovške ceste od Šentvida proti Medvodam v štiripasovnico. 

Občina Medvode smatra, da je varianta 4, dopolnjena z rekonstrukcijo Celovške ceste, od 
Stanežič do Šentvida v štiripasovnico primerna, saj ohranja tudi že obstoječe priključevanje 
na avtocesto po varianti 1. 
Predlog najboljše variante občine Medvode je naslednji: Od Jeperce do Medvoškega klanca 
se obstoječa cesta rekonstruira v štiripasovnico, nato po novi trasi ceste na severni strani 
mimo Medvod do Mednega in po rekonstruirani štiripasovni cesti do Šentvida, s 
priključkom na avtocesto preko povezovalne ceste Stanežiče - Brod. 

Občina Vodice se je opredelila le do variante 5, to je polovični priključek in povezovalna 
cesta Jeperca- Po vodje, ki poteka po njenem območju. Smatrajo, da primerjalna študija ne 
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obravnava globalne problematike prometnega režima na območju Občine Vodice in da 
varianta 5 ne rešuje ampak povečuje prometno problematiko v njihovem območju. Menijo, 
da se s povezovalno cesto Jeperca - Povodje odpirajo tudi druge povezave, ki bistveno bolj 
povečujejo pretok prometa skozi območje Občine Vodice, predvsem v smeri Povodje - Selo 
- Mengeš. 

Mestna občina Kranj se ni opredelila do predlagane variante, sporočajo pa, da so v primeru 
izbora variante 5 (polovični priključek Celovške ceste na avtocesto in povezovalna cesta 
Jeperca - Povodje), ki poteka po njihovem območju, pripravljeni izvesti postopek sprememb 
in dopolnitev občinskih planskih aktov. 

Na podlagi pridobljenih mnenj pristojnih ministrstev ter lokalnih skupnosti je bila v 
postopku usklajevanja kot najustreznejša rešitev predlagana varianta 4, to je varianta z 
upoštevanjem polovičnega avtocestnega priključka v Šentvidu ter nove cestne povezave med 
Stanežičami in obstoječim priključkom Brod. 

2.5. Usmeritve za izdelavo osnutka lokacijskega načrta in rešitve cestnih povezav 
severozahodno od Ljubljane 

Na podlagi zaključkov študije variant na odseku avtoceste Šentvid - Koseze in uskladitve z 
ministrom za promet in zveze, zastopnikom investitorja, Družbe za avtoceste v Republiki 
Sloveniji, ter ministrom za okolje in prostor je v razpravah prišlo do uskladitve stališč glede 
nadaljnjega poteka priprave del: 
1. Za manjkajoči avtocestni odsek Šentvid - Koseze, ki obsega izdelavo trase avtoceste, s 

pričetkom na priključku Brod in zaključkom s priključitvijo na obstoječo štiripasovno 
zahodno ljubljansko obvoznico in s polovičnim priključkom Celovške ceste na avtocesto 
(varianta 1), ki predstavlja I. fazo končne rešitve (varianta 4), predstavljene kot 
najustreznejše v Študiji variant na odseku avtoceste Šentvid - Koseze, se izdela osnutek 
lokacijskega načrta. Trasa avtoceste je usklajena z veljavnimi prostorskimi planskimi 
akti. 

2. Na podlagi podanega predloga ministra za promet in zveze, z dne 31.3.2000, se prične s 
priprava lokacijskega načrta za povezovalno cesto Stanežiče - Brod, ki severno od 
Šentvida zagotavlja povezavo med gorenjsko vpadnico in avtocesto in dopolnjuje 
manjkajoče smeri v priključku Celovške ceste na avtocesto na odseku Šentvid - Koseze 
in predstavlja II. fazo rešitve prikazane v Študiji variant na odseku avtoceste Šentvid - 
Koseze. Povezovalno cesto Štanežiče - Brod je potrebno v postopku priprave 
lokacijskega načrta podrobneje obdelati in proučiti. Trasa povezovalne ceste predstavlja 
spremembe oziroma dopolnitve veljavnih prostorskih planskih aktov Mestne občine 
Ljubljana. 

3. Glede na kritične prometne razmere na Celovški cesti med avtocestnim priključkom 
Šentvid in severno mestno obvoznico, pripravijo Ministrstvo za promet in zveze ter 
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana 
študijo prometnih razmer na severnem in zahodnem obrobju Mestne občine Ljubljana in 
prometa iz gornjega dela Gorenjske in Škofje Loke, ki bo utemeljila upravičenost 
izgradnje nove cestne povezave med Jeperco in gorenjsko avtocesto s priključkom v 
Povodju, ki bi znatno razbremenila odsek regionalne ceste med Medvodami in 
Šentvidom ali razširitev obstoječe regionalne ceste od Jeperce preko Medvod do 
Šentvida v štiripasovnico, z zagotavljanjem najmanjših možnih vplivov na naselji 
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Medvode in Medno. Rezultati študije bodo podali možnost in upravičenost navezav 
območja severozahodno od Ljubljane na avtocestni sistem. 

3. PRIPRA V A GRADIVA ZA OBRA VNA VO NA ODBOR U ZA INFRASTR UKTURO 
IN OKOLJE DRŽA VNEGA ZBORA RS 

Glede na 1. sklep 5. točke dnevnega reda 33. seje Odbora za infrastrukturo in okolje 
Državnega zbora RS se proučene variante na odseku avtoceste Šentvid - Koseze uvrščajo v 
skupino: 
a. variante na odseku avtoceste Šentvid - Koseze, ki ne predstavljajo sprememb in 

dopolnitev državnih prostorskih planskih aktov, ki se nanašajo le na posamezne tehnične 
elemente poteka avtoceste (posamezni priključki, dopolnitev programa ob avtocestnem 
telesu in podobno), vendar pa samega poteka trase avtoceste ne spreminjajo; 

b. variante na odseku avtoceste Šentvid - Koseze, ki ne pomenijo spremembe in dopolnitve 
državnih prostorskih planskih aktov, predstavljajo pa spremembo in dopolnitev 
občinskih prostorskih planskih aktov; 

c. variante na odseku avtoceste Šentvid - Koseze, ki predstavljajo spremembo in 
dopolnitev državnih prostorskih planskih aktov, ravno tako pa spremembo in dopolnitev 
občinskih prostorskih planskih aktov. 

Predlagana najustreznejša varianta na odseku avtoceste Šentvid - Koseze se uvršča v 
skupino b., torej ne predstavlja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov 
Republike Slovenije, predstavlja pa spremembe in dopolnitve prostorskih planskih aktov 
Mestne Občine Ljubljana. 

Gradivo za obravnavo na Odboru za infrastrukturo in okolje Državnega zbora RS je 
pripravljeno ob smiselnem upoštevanju 2. sklepa 5. točke dnevnega reda 33. seje tega 
odbora. Gradivo se v skladu s četrto alineo drugega odstavka 45.a člena ZUN posreduje 
Državnemu zboru RS v predhodno obravnavo. 

Pripravila: 
Barbara Bukovac 
svetovalka direktorja 

Jože NOVAK 
DIREKTOR 

Gradivo je pripravljeno na naslednji način: 
• Študija variant na odseku avtoceste Šentvid - Koseze; Ljubljanski urbanistični zavod 

d.d., januar 2000; 
• Skladnost variant s prostorskimi sestavinami planskih aktov; Ljubljanski urbanistični 

zavod d.d., januar 2000; 
• Povzetek študije variant na odseku avtoceste Šentvid - Koseze; Ljubljanski urbanistični 

zavod d.d.,januar 2000; 
• Informacijsko gradivo (A3 format); 

28. julij 2000 63 poročevalec, št. 56 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek: . 

Naslov: 

Telefon:. 

Podjetje: 

Poštna številka: 

Davčna številka:. 

NAROČAM  

Datum:   

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: 061/1761 -215; FAX: 061/12-58-173 

Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 420 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01)12-58-173. ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko 
25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost 
(Ur.l. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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