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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

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

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

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

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI MEMORANDUMA 0 

SOGLASJU MED VLADO REPUBLIKE 

SLOVENIJE, VLADO REPUBLIKE 

HRVAŠKE IN VLADO ITALIJANSKE 

REPUBLIKE O SISTEMU OBVEZNEGA 

JAVLJANJA LADIJ V JADRANSKEM 

MORJU (ADRIATIC TRAFFIC) 

- EPA 1283 - II 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2000-1811-0089 
Številka: 344-06/98-6 
Ljubljana, 10.08.2000 

PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
LJUBLJANA 

Vlada Republike Slovenije je na 11. seji dne 10. avgusta 2000 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI MEMORANUDMA 
O SOGLASJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE, VLADO 
REPUBLIKE HRVAŠKE IN VLADO ITALIJANSKE REPUBLIKE 
O SISTEMU OBVEZNEGA JAVLJANJA LADIJ V 
JADRANSKEM MORJU (ADRIATIC TRAFFIC), 

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, 
- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze, 
- Mitja DROBNIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

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

zadeve, 
- Edvard ROŠKAR, državni sekretar v Ministrstvu za promet 

in zveze, 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve. 

dr. Verica Trstenjak 
GENERALNA SEKRETARKA 

PRILOGA: 1 

1. člen 

Ratificira se Memorandum o soglasju med Vlado Republike 
Slovenije, Vlado Republike Hrvaške in Vlado Italijanske republike 
o sistemu obveznega javljanja ladij v Jadranskem morju (Adriatic 
traffic), podpisan v Anconi 19. maja 2000. 

2. člen 

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

* Besedilo memoranduma v italijanskem in hrvaškem jeziku je na vpogled v 
Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve. 
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MEMORANDUM O SOGLASJU 

MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE, 
VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE IN 
VLADO ITALIJANSKE REPUBLIKE 

O SISTEMU OBVEZNEGA JAVLJANJA LADIJ V JADRANSKEM MORJU 
(ADRIATIC TRAFFIC) 

Vlada Republike Slovenije, Vlada Republike Hrvaške in Vlada 
Italijanske republike (v nadaljevanju pogodbenice) so se 

V ŽELJI izboljšati prijateljske odnose med 
pogodbenicami na podlagi enakosti in 
skupne koristi; 

NA PODLAGI da so pogodbenice že izrazile svojo namero 
UGOTOVITVE, o sklenitvi sporazumov na pomorskem 

področju, katerih namen je izboljšati varnost 
na morju; 

GLEDE NA pomembnost gostote pomorskega prometa 
v Jadranskem morju in velik odstotek ladij, 
ki prevažajo nafto, nevarni in/ali škodljivi tovor 
v tekočem ali trdnem stanju; 

V ŽELJI izboljšati varnost plovbe z zmanjšanjem 
nevarnosti nesreč na morju, kar bo 
prispevalo k zmanjšanju vseh vrst 
nevarnosti; 

OB SKLICEVANJU na resoluciji IMO A.851 (20) "Splošna načela 
za sistem javljanja ladij in zahteva glede 
javljanja ladij", A.857(20) "Smernice za službe 
nadzora pomorskega prometa"; 

OB SKLICEVANJU na Konvencijo SOLAS 1974, ki je bila 
spremenjena, pravilo V.8.1; 

NA PODLAGI da so pristojni organi za izvajanje tega 
UGOTOVITVE, memoranduma za Republiko Slovenijo 

Ministrstvo za promet in zveze, za Republiko 
Hrvaško Ministrstvo za pomorstvo, promet 
in zveze, za Italijansko republiko Ministrstvo 
za promet in plovbo - pristaniške kapitanije 
- italijanske obalne straže, 

dogovorile o naslednjem: 

1. člen 
Kategorija ladij, ki morajo biti vključene v sistem 

V sistem morajo biti vključeni vsi tankerji in ladje, ki prevažajo 
nevarne ali onesnažujoče snovi v razsutem stanju ali v pakirani 
obliki. 

Za ta sistem: 

- pomenijo "nevarne snovi" snovi, ki so razvrščene v Kodeksu 
IMDG, v 17. poglavju Kodeksa IBC in v 19. poglavju Kodeksa 
IGC; 

- " onesnažujoče snovi" pomenijo nafto in derivate, opredeljene 
v Prilogi 1 h konvenciji MARPOL, škodljive tekoče snovi, 
opredeljene v Prilogi 2 h konvenciji MARPOL, škodljive snovi, 
opredeljene v Prilogi 3 h konvenciji MARPOL. 

2. člen 
Geografsko območje, na katerem se uporablja sistem 

Sistem javljanja pokriva celotno Jadransko morje severno od 
vzporednika 039°47'N. 

3. člen 
Oblika in vsebina poročila, časi in geografski položaji 

za pošiljanje poročila, organ, ki mu je treba poslati 
poročila, službe, ki so na voljo 

3.1 Vsebina 

Zahtevano poročilo (poročilo o položaju) po navedbi časa prenosa 
v mednarodnem času štetja (UTC) mora obsegati: 

1. ime in pozivni znak ladje; 
2. državno pripadnost ladje; 
3. dolžino in ugrez ladje; 
4. nosilnost (DWT), bruto nosilnost (GT) ; 
5. sedanji položaj; 
6. hitrost in smer ladje; 
7. predvideni čas prihoda v namembno pristanišče/čas odhoda; 
8. predvideni čas prihoda na naslednjo kontrolno točko; 
9. število članov posadke/drugih oseb na ladji; 
10. pravilna strokovna imena nevarnih ali onesnažujočih snovi, 

številke Združenih narodov (U N), kjer te obstajajo, razrede 
nevarnosti IMO v skladu s Kodeksi IMDG, IBC in IGC, količine 
takih snovi in njihovo namestitev na ladji, ter če so v prenosnih 
cisternah ali v tovornih zabojnikih, njihove identifikacijske 
oznake; 

11. vse druge pomembne podatke. 

Poleg tega morajo ladje v skladu z določbami Konvencij SOLAS in 
MARPOL sporočati podatke o kakršni koli okvari, poškodbi, 
pomanjkljivosti ali omejitvah kot tudi po potrebi podatke o nezgodi, 
katere posledica je onesnaženje, ali o izgubi tovora. Na podlagi 
teh podatkov lahko operaterji organa na kopnem pošljejo 
varnostna obvestila drugim ladjam in zagotovijo učinkovitejše 
spremljanje poti teh ladij. 

Oblika poročila je v Prilogi 1. 

Pozivni znak sistema: ADRIATIC TRAFFIC 
Ime sistema javljanja: ADRIREP 

3.2 prejemnik poročila 

Ladje, ki so soudeležene v sistemu, morajo poslati poročilo spodaj 
navedenim organom na kopnem: 
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- Postaja obalne straže v Brindisiju (Italija) 
- MRSC Ancona (Italija) 
- MRCC Reka (Hrvaška) 
- MRSC Benetke (Italija) 
- MRCC Koper (Slovenija) 
- MRSC Trst (Italija). 

Organ na kopnem, ki prejme prvo obvestilo o položaju (01/PR), 
mora obvestiti pomorski organ namembnega pristanišča ladje ter 
vse druge vmesne organe na kopnem, če ti obstajajo. 

3.2.1 Vstop v Jadransko morje 

Prvi organ na kopnem, ki mu je treba poslati prvo poročilo (poročilo 
o položaju), je Postaja obalne straže v Brindisiju. 

Pri plutju po Jadranu od juga proti severu so drugi organi na 
kopnem, ki jim mora ladja poslati poročila o svojem položaju, 
naslednji: 

- MRCC Reka, ko prečka vzporednik 42°00'N, 
- MRSC Ancona, ko prečka vzporednik 43°20'N, 
- MRSC Benetke ali MRSC Trst ali MRCC Koper glede na 
namembno pristanišče, ko prečka vzporednik 44°30'N. 

3.2.2 Zapuščanje Jadranskega morja 

Prvi organ na kopnem, ki mu je treba poslati prvo poročilo, je 
najbližji organ države, ki jo ladja zapušča. Prejemnik tega poročila 
obvesti Postajo obalne straže v Brindisiju ter druge vmesne organe 
na kopnem, če ti obstajajo. Pri plutju po Jadranu od severa proti 
jugu so drugi organi na kopnem, ki jim mora ladja poslati poročila 
o svojem položaju, naslednji: 

- MRSC Ancona (Italija), ko prečka vzporednik 43°20'N; 
- MRCC Reka (Hrvaška), ko prečka vzporednik 42°00'N; 
- Postaja obalne straže v Brindisiju, ko prečka vzporednik 42°00'N 
in 39°47'N. 

3.2.3 Prečkanje Jadranskega morja 

Ladja, ki prečka Jadransko morje, mora poslati poročilo o svojem 
položaju najbližjemu organu na kopnem države, ki jo zapušča, ta 
pa obvesti pomorski organ namembnega pristanišča. 

4. člen 
Podatki, ki jih je treba dati ladji, in postopki, po katerih 

se je treba ravnati 

Po prejemu poročila pošlje "Jadranski promet" ladji: 

podatke o navigacijskih razmerah (stanje navigacijskih 
sredstev, prisotnost drugih ladij in po potrebi njihov položaj 
itd.); 
priporočeno smer plovbe in območja, ki se jim je treba izogniti; 
podatke o vremenskih razmerah; 
vse druge pomembne podatke. 

5. člen 
Radijske zveze, potrebne za sistem, frekvence za 

oddajanje poročil in podatki, ki jih je treba sporočati 

5.1 Radiokomunikacijska oprema, potrebna za sistem,'je 
oprema VHF, kanal 10 in kanal 12 za slovenske organe. 
Poročila z ladje se organom na kopnem pošiljajo po radiu, 
kot je navedeno v odstavku 3.2. 

5.2 Poročila, ki jih mora pošiljati ladja, so navedena v odstavkih 
3.1 in 3.2.3. Uporablja se angleški jezik ali jeziki, navedeni 
v navtičnih publikacijah. 

6. člen 
Pravila in predpisi, ki veljajo na območju sistema 

Na celotnem območju, ki ga sistem pokriva, se uporabljajo 
Mednarodni predpisi za preprečevanje trčenj na morju 
(COLREG). 

7. člen 
Postaje na kopnem za podporo pri delovanju sistema 

7.1 Postaje na kopnem se opremijo najmanj z dvojno opremo 
VHF. 

7.2 Na postajah dela osebje pristaniških kapitanij - osebje 
obalne straže. 

8. člen 
Začetek veljavnosti 

Ta memorandum o soglasju začne veljati z dnem prejema zadnjega 
od uradnih obvestil, prejetih po diplomatski poti, ki navajajo, da 
pogodbenice izpolnjujejo zahteve, ki jih določa njihova zakonodaja 
za začetek veljavnosti tega memoranduma o soglasju. 

9. člen 
Spremembe 

Ta memorandum o soglasju se lahko spremeni ali dopolni na 
zahtevo katere koli pogodbenice. Spremembe tega memoranduma 
o soglasju začnejo veljati mesec dni po dnevu, ko so pogodbenice 
te spremembe sprejele in o njih ustrezno obvestile druge 
pogodbenice po diplomatski poti. 

Da bi to potrdili, so spodaj podpisani predstavniki, ki so jih pravilno 
pooblastile njihove vlade, podpisali ta memorandum o soglasju. 

Sklenjeno v Anconi dne 19. maja 2000 v treh izvirnikih v 
slovenskem, hrvaškem, italijanskem in angleškem jeziku, pri 
čemer so vsa besedila enako verodostojna. Pri razlikah v razlagi 
je odločilno angleško besedilo. 

Za Vlado 
Republike 
Slovenije 

dr. Dimitrij 
RUPEL, l.r. 

Za Vlado 
Republike 
Hrvaške 

Tonino 
PICULA, l.r. 

Za Vlado 
Italijanske 
republike 

Lamberto 
DINI, l.r. 
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PRILOGA 1 

OBRAZEC LADIJSKEGA POROČILA IN POSTOPKI 

Sporočilo - ADRIREP 

Vrsta poročila A - 01/PR (poročilo o položaju) 

- 02/PR 

- 03/PR 

- 04/PR 

Datum/Čas (UTC) B - 6-številčna skupina, ki navaja datum 

v mesecu (prvi dve števili), ure in 

minute (zadnja 4 števila) 

Ladja C - Ime in pozivni znak ladje ter vrsta 

Državna pripadnost ladje D 

Dolžina in ugrez ladje E - Celotna dolžina v metrih in ugrez, 

izražen s štirištevilčno skupino, ki 

označuje centimetre 

DWT,GT F 

Trenutni položaj G - 4-številčna skupina, ki navaja 

zemljepisno širino v stopinjah in 

minutah z dodanim "N" ali "S", in 

petštevilčna skupina, ki navaja 

zemljepisno dolžino v stopinjah in 

minutah z dodanim "E" ali "W" 

Hitrost in smer ladje H - Trištevilčna skupina, ki navaja hitrost 

v vozlih; sledi ji trištevilčna skupina, ki 

navaja smer v stopinjah 

Predvideni Čas prihoda/čas 

odhoda 

I - ETA v UTC, izražen kot v B zgoraj, 
ki mu sledi namembno pristanišče 

Predvideni čas prihoda na 

naslednjo kontrolno točko 

L - Datum/ura, navedena s 6-številčno 

skupino kot v B zgoraj, ki ji sledi 

vzporednik kontrolne točke 

Število članov posadke/drugih 
oseb na ladji 

M - Število članov posadke in drugih oseb 

na ladji 

Podatki o tovoru N - Pravilna strokovna imena nevarnih ali 

onesnažujočih snovi, številke UN (če 

obstajajo), razredi nevarnosti IMO 

skladno s kodeksi IMDG, IBC in IGC, 
količine takih snovi in njihova 

namestitev na ladji, in če so v 

prenosnih cisternah ali v tovrstnih 

zabojnikih, njihove identifikacijske 
oznake 

Razno 0 - Drugi podatki 

poročevalec, št. 72 6 29. avgust 2000 



4. člen 3. člen 

Za izvajanje memoranduma skrbi Ministrstvo za promet in zveze. Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Memorandum o soglasju med Vlado Republike Slovenije, Vlado 
Republike Hrvaške in Vlado Italijanske republike o sistemu 
obveznega javljanja ladij v Jadranskem morju (Adriatic traftic) so 
19. maja 2000 v Anconi podpisali minister za zunanje zadeve 
Republike Slovenije dr. Dimitrij RUPEL, minister za zunanje zadeve 
Republike Hrvaške g. Tonino PICULA in minister za zunanje 
zadeve Italijanske republike g. Lamberto DINI. 

Mednarodna konvencija o varstvu človekovega življenja na morju 
(SOLAS, 1979), Konvencija o preprečevanju onesnaženja morja 
z ladij (MARPOL, 1973) in Resolucija o pomorski usmeritvi 
obvezujejo Republiko Slovenijo, da organizira v svojem obalnem 
morju sistem obveznega javljanja ladij, ki prevažajo nevarno blago 
in blago v razsutem stanju ali v pakirani obliki, ki lahko povzroči 
onesnaženje. 

Z Republiko Hrvaško in Italijansko republiko Republika Slovenija 
ni imela urejenih vprašanj v zvezi z organiziranim medsebojnim 
obveščanjem pristojnih pomorskih oblasti v smislu obveznega 
javljanja ladij, ki vplujejo v Jadransko morje in ki prevažajo nevaren 
in okolju škodljiv tovor. 

Vlade navedenih držav so s podpisom in sprejetjem 
memoranduma uredile in okrepile sodelovanje ter koordinacijo 
medsebojnega obveščanja o stanju pomorskega prometa v 
Jadranskem morju predvsem kar zadeva ladje, ki prevažajo 
nevaren ali okolju neprijazen tovor, in ki so namenjene v ali iz 
jadranskih pristanišč. V tej povezavi se bo še bolj okrepil nadzor 
pomorskega prometa in preventiva v primeru kakršnihkoli okvar, 
poškodb, nezgod, pomanjkljivosti ali omejitev, katerih posledica 
je lahko onesnaženje morja ali izguba tovora, nenazadnje pa tudi 
olajšan postopek pri opravljanju del iskanja in reševanja na morju 
na osnovi obojestranske koristi in v skladu s svojimi potrebami, 
cilji in zahtevami, ki jih predpisuje Mednarodna pomorska 
organizacija (IMO). 

Memorandum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o 
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Izvajanje memoranduma o soglasju o sistemu obveznega javljanja 
ladij v Jadranskem morju ne bo zahtevalo dodatnih finančnih 
sredstev. 

' 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI MEMORANDUMA 0 

SOGLASJU MED VLADO REPUBLIKE 

SLOVENIJE, VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE 

IN VLADO ITALIJANSKE REPUBLIKE ZA 

UVEDBO SKUPNEGA PLOVBNEGA 

SISTEMA IN SHEME LOČENE PLOVBE V 

SEVERNEM DELU SEVERNEGA JADRANA 

-EPA 1284-II 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2000-1811-0090 
Številka: 344-06/98-5 
Ljubljana, 10.08.2000 

PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
LJUBLJANA 

Vlada Republike Slovenije je na 11. seji dne 10. avgusta 2000 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA 
O SOGLASJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE, VLADO 
REPUBLIKE HRVAŠKE IN VLADO ITALIJANSKE REPUBLIKE 
ZA UVEDBO SKUPNEGA PLOVBNEGA SISTEMA IN SHEME 
LOČENE PLOVBE V SEVERNEM DELU SEVERNEGA 
JADRANA, 

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, 
- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze, 
- Mitja DROBNIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

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

zadeve, 
- Edvard ROŠKAR, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve. 

dr. Verica Trstenjak 
GENERALNA SEKRETARKA 

PRILOGA: 1 

1. člen 

Ratificira se Memorandum o soglasju med Vlado Republike 
Slovenije, Vlado Republike Hrvaške in Vlado Italijanske republike 
za uvedbo skupnega plovbnega sistema in sheme ločene plovbe 
v severnem delu severnega Jadrana, podpisan v Anconi 19. 
maja 2000. 

2. člen 

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

" Besedilo memoranduma v italijanskem in hrvaškem jeziku je na vpogled v 
Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve. 
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MEMORANDUM O SOGLASJU 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE, 

VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE IN 
VLADO ITALIJANSKE REPUBLIKE 

ZA UVEDBO SKUPNEGA PLOVBNEGA SISTEMA IN SHEME LOČENE PLOVBE V 
SEVERNEM DELU SEVERNEGA JADRANA 

Vlada Republike Slovenije, Vlada Republike Hrvaške in Vlada 
Italijanske republike (v nadaljevanju podpisnice) so se 

V ŽELJI 

NA PODLAGI 
UGOTOVITVE, 

GLEDE NA 

GLEDE NA TO, 

OB SKLICEVANJU 

OB SKLICEVANJU 

NA PODLAGI 
UGOTOVITVE, 

izboljšati prijateljske odnose med 
podpisnicami na podlagi enakosti in 
skupne koristi; 

da so pogodbenice že izrazile svojo 
namero o sklenitvi sporazumov na 
pomorskem področju, katerih namen je 
izboljšati varnost na morju; 

pomembnost gostote pomorskega 
prometa v Jadranskem morju in velik 
odstotek potniških ladij in ladij, ki prevažajo 
nafto, nevarni in/ali škodljivi tovor v 
tekočem ali trdnem stanju; 

da bo izvajanje skupnega plovbnega 
sistema in sheme ločene plovbe v Jadranu 
kot celota izboljšalo varnost plovbe z 
zmanjšanjem nevarnosti nesreč na morju, 
kar bo prispevalo k zmanjšanju vseh vrst 
nevarnosti; 

na resolucije IMO A.572(14) "Splošne 
določbe o plovnih poteh ladij", A.851 (20) 
"Splošna načela za sistem javljanja ladij in 
zahteva glede javljanja", A.857(20) 
"Smernice za službe nadzora 
pomorskega prometa"; 

na pravili V.8 in V.8.1 Konvencije SOLAS, 
1974, ki je bila spremenjena; 

da so pristojni organi za izvajanje tega 
memoranduma za Republiko Slovenijo 
Ministrstvo za promet in zveze, za 
Republiko Hrvaško Ministrstvo za 
pomorstvo, promet in zveze in za 
Italijansko republiko Ministrstvo za promet 
in plovbo - sedež pristaniške kapitanije in 
italijanske obalne straže, 

1. člen 

Plovbni sistem in shema ločene plovbe v severnem delu 
Severnega Jadrana sta dogovorjena, kot je navedeno v Prilogi I, 
ki je sestavni del tega memoranduma. 

Podpisnice se prav tako strinjajo, da bodo plovbni sistem in shemo 
ločene plovbe razširile v najkrajšem možnem času na druge dele 
Jadranskega morja. 

2. člen 

Podpisnice bodo izvedle usklajene in skupne dejavnosti v okviru 
IMO za izvedbo sistema iz 1. člena. 

3. člen 

Ta memorandum o soglasju začne veljati z dnem prejema zadnjega 
od uradnih obvestil, prejetih po diplomatski poti, ki navajajo, da 
podpisnice izpolnjujejo zahteve, ki jih določa njihova zakonodaja 
za začetek veljavnosti tega memoranduma o soglasju. 

4. člen 

Ta memorandum o soglasju se lahko spremeni ali dopolni na 
zahtevo katere koli podpisnice. Spremembe tega memoranduma 
o soglasju začnejo veljati mesec dni po dnevu, ko podpisnice te 
spremembe sprejmejo in o njih ustrezno obvestijo druge 
podpisnice po diplomatski poti. 

Da bi to potrdili, so spodaj podpisani predstavniki podpisali ta 
memorandum o soglasju. 

Sklenjeno v Anconi dne 19. maja 2000 v treh izvirnikih v 
slovenskem, hrvaškem, italijanskem in angleškem jeziku, pri 
čemer so vsa besedila enako verodostojna. Pri razlikah v razlagi 
je odločilno angleško besedilo. 

dogovorile o naslednjem: 

Za Vlado 
Republike 
Slovenije 

dr. Dimitrij 
RUPEL, l.r. 

Za Vlado 
Republike 
Hrvaške 

Tonino 
PICULA, l.r. 

Za Vlado 
Italijanske 
republike 

Lamberto 
DINI, l.r. 
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PRILOGA 1 

Koordinate točk osnovnih interesnih območij priložene navtične karte 

OBMOČJE ŠT. 1 

Točka A: 

. Točka B: 

Točka C: 

13°35' 
45°35.2' 

poldnevnik 
vzporednik 

13°39.5' poldnevnik 
45°35' vzporednik 

13°37.5' poldnevnik 
45°36.4' vzporednik 

OBMOČJE ST. 2 

Točka A: 

Točka B: 

Točka C: 

13°39.7' poldnevnik 
45°36.3' vzporednik 

13°41' poldnevnik 
45°35.4' vzporednik 

13°41.8' poldnevnik 
45°36.3' vzporednik 

OBMOČJE ŠT. 3 

Točka A: 

Točka B: 

Točka C: 

Točka D: 

13°38' 
45°40.3' 

13°38.6' 
45°40.5' 

13°38.6' 
45°42.3' 

13°38' 
45°42.7' 

poldnevnik 
vzporednik 

poldnevnik 
vzporednik 

poldnevnik 
vzporednik 

poldnevnik 
vzporednik 
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OBMOĆJF. ŠT. 4 

Točka A: 

Točka B: 

Točka C: 

Točka D: 

13°20.9' 
45°31.3* 

13°36.1' 
45°37.6* 

13°35.4' 
45°38.r 

13°20' 
45°32.8' 

poldnevnik 
vzporednik 

poldnevnik 
vzporednik 

poldnevnik 
vzporednik 

poldnevnik 
vzporednik 

OBMOČJE ŠT. 5 

• s '. Točka A: 

Točka B: 

13°18.3' 
45°30.3' 

13°17.7 
45°32.1' 

poldnevnik 
vzporednik 

poldnevnik 
vzporednik 

OBMOČJE ŠT. 6 

Točka A: 

Točka B: 

13°17' 
45°34.2* 

13°18.9' 
45°34.7' 

poldnevnik 
vzporednik 

poldnevnik 
vzporednik 

OBMOČJE ŠT. 7 

Točka št.7: 13°36.6' 
45°39.8' 

poldnevnik 
vzporednik 

OBMOČJE ŠT. 8 

Točka št.8: 13° 13.3' 
45°22.5' 

poldnevnik 
vzporednik 
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OBMOČJE ŠT. 9 

Točka št.9: 13° 16.1* poldnevnik 
45°26.6' vzporednik 

OBMOČJE ŠT. 10 

Točka št. 10: 13°23.8' poldnevnik 
45°30' vzporednik 

OBMOČJE ŠT. 11 

•' Točka 5t.ll: I3°32.2' poldnevnik 
45°34.2' vzporednik 

v 
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DODATEK 1 

TOČKA ŠT.13: poldnevnik 13°36.5' 

vzporednik 45°41.11 

TOČKA ŠT.14: poldnevnik 13°32.8' 

vzporednik 45°38.7' 

TOČKA ŠT.4c: poldnevnik 13°30.7' 

v 
vzporednik 45°36.3' 

TOČKA ŠT.4b: poldnevnik 13°31.2' 

vzporednik 45°35' 
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4. člen 3. člen 

Za izvajanje memoranduma skrbi Ministrstvo za promet in zveze. Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Memorandum o soglasju med Vlado Republike Slovenije, Vlado 
Republike Hrvaške in Vlado Italijanske republike za uvedbo 
skupnega plovbnega sistema in sheme ločene plovbe v 
severnem delu severnega Jadrana so 19. maja 2000 v Anconi 
podpisali minister za zunanje zadeve Republike Slovenije dr. 
Dimitrij RUPEL, minister za zunanje zadeve Republike Hrvaške 
g. Tonino PICULA in minister za zunanje zadeve Italijanske 
republike g. Lamberto DINI. 

Mednarodna konvencija o varstvu človekovega življenja na morju 
(SOLAS, 1979), Resolucije Mednarodne pomorske organizacije 
IMO (A.572(14), A.851(20), A.B57(20)) in Resolucija o pomorski 
usmeritvi obvezujejo Republiko Slovenijo, da vzpostavi skupni 
plovbni sistem in shemo ločene plovbe v severnem delu severnega 
Jadrana. 

Z Republiko Hrvaško in Italijansko republiko Republika Slovenija 
ni imela urejenih vprašanj v zvezi z ureditvijo plovbnega sistema 
in sheme ločene plovbe. 

Vlade navedenih držav so s podpisom in sprejetjem 
memoranduma uredile in okrepile sodelovanje ter koordinacijo s 
ciljem izboljšanja varnosti plovbe z zmanjševanjem nevarnosti 
nesreč na morju v skladu s svojimi potrebami, cilji in zahtevami, ki 
jih predpisuje Mednarodna pomorska organizacija (IMO). 

Področje odgovornosti Republike Slovenije za vzpostavitev 
plovbnega sistema in sheme ločene plovbe na morju je teritorialno 
morje Republike Slovenije. Mednarodne pomorske konvencije in 
nacionalni predpisi narekujejo organiziranost učinkovitega sistema 
varnosti na morju glede na pomembnost gostote pomorskega 
prometa v Jadranskem morju in visok odstotek potniških ladij in 
ladij, ki prevažajo nafto, nevarne in škodljive tovore v tekočem ali 
trdem stanju. Pri tem je pomembno, da pomorske oblasti navedenih 
držav vzpostavijo in določijo skupno plovno pot, ki bo določala 
režim pomorskega prometa v severnem delu severnega Jadrana 
na mednarodni ravni. 

Temeljni razlog za sklenitev memoranduma je v obojestranski 
koristi in načelu okrepljenega medsebojnega sodelovanja med 
vladami podpisnic memoranduma v smislu povečanja varnosti 
pomorskega prometa. 

Memorandum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o 
zunanjih zadevah ratiticira Državni zbor Republike Slovenije. 

Izvajanje memoranduma za uvedbo skupnega plovbnega sistema 
in sheme ločene plovbe v severnem delu severnega Jadrana ne 
bo zahtevalo dodatnih finančnih sredstev. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO ZDRUŽENEGA KRALJESTVA 

VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE 

0 MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU 

- EPA 1287 - II 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2000-1811-0091 
Številka: 286-16/2000-2 
Ljubljana, 10.08.2000 

PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
LJUBLJANA 

Vlada Republike Slovenije je na 11. seji dne 10. avgusta 2000 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZDRUŽENEGA 
KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE O 
MEDNARODNEM CESTNEM 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 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, 
- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze, 
- Mitja DROBNIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

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

zadeve, 
- mag. Peter VERLIČ, državni sekretar v Ministrstvu za promet 

in zveze, 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve. 

dr. Verica Trstenjak 
GENERALNA SEKRETARKA 

PRILOGA: 1 

1. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o 
mednarodnem cestnem prevozu, podpisan v Pragi 30. maja 2000. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi: 
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SPORAZUM 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZDRUŽENEGA KRALJESTVA 

VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE 
O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Združenega kraljestva Velike 
Britanije in Severne Irske (v nadaljevanju "pogodbenici") sta se 

v želji, da bi olajšali mednarodni cestni prevoz med svojima 
državama in tranzitno čez njuni ozemlji, 

sporazumeli, kot sledi: 

OPREDELITEV IZRAZOV 

1. člen 

Za namen tega sporazuma: 

(1) izraz "prevoznik" pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki je 
bodisi na ozemlju Republike Slovenije bodisi na ozemlju 
Združenega kraljestva pooblaščena v skladu z ustreznimi 
notranjimi zakoni in predpisi za opravljanje mednarodnega prevoza 
potnikov ali blaga po cesti za račun tretjega ali za svoj račun; 

(2) izraz "potniško vozilo" pomeni kakršno koli cestno vozilo na 
motorni pogon, ki 

(a) je konstruirano ali prirejeno za prevoz potnikov po cesti in se 
v ta namen uporablja, 

(b) ima več kot devet sedežev, vključno z voznikovim, 
(c) je registrirano na ozemlju ene pogodbenice in pripada 

prevozniku, ki je na tem ozemlju pooblaščen za prevoz 
potnikov ali ga ta prevoznik upravlja ali se to vozilo upravlja v 
njegovem imenu, in 

(d) je začasno uvoženo na ozemlje druge pogodbenice, da bi 
opravilo mednarodni prevoz potnikov na to ozemlje, z njega 
ali v tranzitu čezenj; 

(3) izraz "tovorno vozilo" pomeni kakršno koli cestno vozilo na 
motorni pogon, ki 

(a) je konstruirano ali prirejeno za prevoz blaga po cesti in se v 
ta namen uporablja, 

(b) je registrirano na ozemlju ene pogodbenice in 
(c) je začasno uvoženo na ozemlje druge pogodbenice, da bi 

opravilo mednarodni prevoz blaga zaradi njegove dostave ali 
prevzema na katerem koli kraju na tem ozemlju ali v tranzitu 
čezenj, 

in kakršen koli priklopnik ali polpriklopnik, ki izpolnjuje pogoja 
točk a) in c) tega odstavka in ga upravlja prevoznik ene 
pogodbenice; če priklopnik ali polpriklopnik in njegovo vlečno 
vozilo izpolnjujeta pogoje tega odstavka, se kombinacija vozil 
šteje za eno vozilo; 

(4) izraz "ozemlje" v zvezi z Republiko Slovenijo pomeni ozemlje 
Republike Slovenije, 

v zvezi z Združenim kraljestvom pomeni Anglijo, Wales, Škotsko, 
Severno Irsko, Kanalske otoke, otok Man in Gibraltar; 

(5) pristojna organa sta: 

v Republiki Sloveniji Ministrstvo za promet in zveze; 

v Združenem kraljestvu Ministrstvo za okolje, promet in regije. 

PREVOZ POTNIKOV 

2. člen 
Prevozi 

Prevozniki z dovoljenjem na ozemlju Republike Slovenije ali 
Združenega kraljestva lahko opravljajo prevoze s potniškimi vozili, 
registriranimi na ozemlju, na katerem imajo svoj sedež, bodisi 
med ozemljema pogodbenic ali v tranzitu čez ozemlje ene ali 
druge pogodbenice po pogojih, določenih v tem sporazumu. 

3. člen 
Dovoljenja in oprostitve 

(1) Za linijski in izmenični prevoz potnikov s potniškimi vozili 
prevoznika, pooblaščenega na ozemlju ene pogodbenice, v kateri 
koli kraj na ozemlju druge pogodbenice ali iz njega ali v tranzitu 
čez to ozemlje, je potrebno dovoljenje te druge pogodbenice. 

(2) Dovoljenja iz prvega odstavka tega člena, so oproščeni 
naslednji prevozi: 

(a) "krožne vožnje zaprtih vrat": to so prevozi, pri katerih isto 
vozilo ves čas potovanja prevaža isto skupino potnikov in jo 
pripelje nazaj v odhodni kraj; 

(b) "notranji prevozi": to so prevozi, pri katerih se skupina potnikov 
pripelje na ozemlje druge pogodbenice, da bi tam začasno 
ostala, potniško vozilo pa to ozemlje zapusti prazno ali opravi 
prevoz, vključen v točki c) spodaj; 

(c) "zunanji prevozi": to so prevozi, pri katerih potniško vozilo 
vstopi na ozemlje druge pogodbenice prazno ali opravi prevoz, 
vključeni v točki b) zgoraj, in na ozemlje, na katerem je 
prevoznik pooblaščen, pripelje skupino potnikov, 

(i) ki jih je prevoznik vse pripeljal na ozemlje druge 
pogodbenice, in 

(ii) ki so pred tem na ozemlju, na katerem je prevoznik 
pooblaščen, sklenili pogodbo za obe vožnji; 

(d) vožnja praznega potniškega vozila na poti v tretjo državo ali 
iz nje v tranzitu čez ozemlje druge pogodbenice; 

(e) zamenjava potniškega vozila, ki se je pokvarilo, z uporabnim 
vozilom. 
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PREVOZ BLAGA 

4. člen 
Prevoz blaga brez dovoljenja 

S pridržkom 5. člena tega sporazuma lahko prevoznik, ki je 
pooblaščen na ozemlju ene pogodbenice, brez dovolilnice ali 
drugega dovoljenja za ta namen, v skladu z zakonodajo druge 
pogodbenice na ozemlje druge pogodbenice začasno uvozi 
prazno ali natovorjeno vozilo zaradi prevoza blaga, vključno s 
povratno vožnjo natovorjenega vozila, 

(a) med katerim koli krajem na ozemlju ene pogodbenice in 
katerim koli krajem na ozemlju druge pogodbenice; 

(b) v tranzitu čez ozemlje druge pogodbenice in 

(c) med katerim koli krajem na ozemlju druge pogodbenice in 
katerim koli krajem na ozemlju tretje države. 

5. člen 
Posebna dovoljenja 

Vsaka pogodbenica lahko zahteva posebno dovoljenje za uporabo 
vozil na svojem ozemlju, ki zaradi svoje mase ali dimenzij ali 
dimenzij tovora, sicer ne bi smela zakonito uporabljati na cestah 
na ozemlju te pogodbenice. 

SPLOŠNE DOLOČBE 

6. člen 
Davki 

(1) Tovorna in potniška vozila, ki so registrirana na ozemlju ene 
pogodbenice in se začasno uvozijo na ozemlje druge pogodbenice, 
so oproščena davkov in dajatev v zvezi z uporabo cest ali posestjo 
vozil kakor tudi davkov in dajatev na prevozne storitve, ki se 
opravljajo na ozemlju druge pogodbenice. 

(2) Oprostitev iz prvega odstavka tega člena, se na ozemlju 
vsake pogodbenice priznava tako dolgo, dokler so izpolnjeni pogoji, 
določeni v carinskih predpisih, veljavnih na tistem ozemlju, o 
začasnem uvozu takih vozil na tisto ozemlje brez plačila uvoznih 
carin in dajatev. 

(3) Oprostitev iz prvega odstavka tega člena, ne velja za davke 
in dajatve, vključene v ceni goriva ali cestninah ali dajatvah za 
uporabo določenih mostov, predorov, trajektov, cest, cestnih 
odsekov ali kategorij cest. 

(4) Gorivo, ki je v serijsko vgrajenih rezervoarjih vozila, je 
oproščeno davkov in carin. 

(5) Rezervni deli, ki so začasno uvoženi na ozemlje druge 
pogodbenice in namenjeni servisiranju pokvarjenih vozil, ki se 
uporabljajo v okviru tega sporazuma, so v skladu s carinskimi 
predpisi oproščeni carin ter drugih uvoznih dajatev in davkov. 
Zamenjani rezervni deli se ponovno izvozijo ali uničijo pod 
nazorom pristojnih carinskih organov druge pogodbenice. 

7. člen 
Izključitev kabotaže 

i 
Nič v tem sporazumu ne dovoljuje prevozniku, ki je pooblaščen 
na ozemlju ene pogodbenice za prevzem potnikov ali blaga v 

kraju na ozemlju druge pogodbenice, da bi potnike odložil ali blago 
oddal v katerem koli drugem kraju na tem ozemlju. 

8. člen 
Upoštevanje notranje zakonodaje 

Če v sporazumih med pogodbenicama, vključno s tem 
sporazumom, ni drugače določeno, 

(a) prevozniki in vozniki ene pogodbenice in potniška vozila, 
opredeljena v drugem odstavku 1. člena tega sporazuma, ter 
tovorna vozila, opredeljena v tretjem odstavku 1. člena tega 
sporazuma, kadar so na ozemlju druge pogodbenice, 
upoštevajo notranje zakone in predpise o cestnih prevozih in 
cestnem prometu, ki veljajo na tistem ozemlju; 

(b) nobena od pogodbenic potniškim ali tovornim vozilom druge 
pogodbenice ne sme naložiti strožjih pogojev, kot so pogoji, ki 
jih notranji zakoni in predpisi nalagajo njenim lastnim vozilom. 

9. člen 
Kršitve 

(1) Če vozilo ali voznik ene pogodbenice, ko je na ozemlju druge 
pogodbenice, krši določbe tega sporazuma, lahko pristojni organ 
pogodbenice, na ozemlju katere je bila kršitev storjena (brez 
vpliva na kakršne koli zakonske sankcije, ki jih sodišča ali organi 
preiskave in pregona tiste pogodbenice lahko uporabijo), od 
pristojnega organa druge pogodbenice zahteva, 

(a) da takem prevozniku izreče opomin, 

(b) da izreče tak opomin skupaj z uradnim obvestilom, da bodo 
ob nadaljnjih kršitvah vozila, ki pripadajo prevozniku ali jih ta 
upravlja, začasno ali dokončno izključena iz prometa na 
ozemlju pogodbenice, v kateri je bila kršitev storjena, ali 

(c) da izda obvestilo o taki izključitvi. 

(2) Pristojni organ ravna v skladu z zahtevkom, ki ga je prejel, in 
čim prej obvesti o sprejetih ukrepih pristojni organ druge 
pogodbenice. 

KONČNE DOLOČBE 

10. člen 
Skupni odbor 

Na zahtevo enega ali drugega pristojnega organa se predstavniki 
obeh pogodbenic sestajajo kot skupni odbor, da pregledujejo 
izvajanje sporazuma. 

11. člen 
Začetek veljavnosti in trajanje 

(1) Ta sporazum začne veljati, ko se pogodbenici medsebojno 
uradno obvestita, da so izpolnjene notranjepravne zahteve, ki se 
nanašajo na začetek veljavnosti mednarodnih sporazumov. 
Sporazum začne veljati trideseti dan po datumu kasnejšega od 
teh dveh uradnih obvestil. 

(2)Ta sporazum velja eno leto po začetku njegove veljavnosti. Po 
tem velja še naprej, če ga ena ali druga pogodbenica pisno ne 
odpove s šestmesečnim odpovednim rokom drugi pogodbenici. 
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V dokaz navedenega sta predstavnika, ki sta ju njuni vladi za to 
pravilno pooblastili, podpisala ta sporazum. 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze. 

Sestavljeno v Pragi dne 30. maja 2000 v dveh izvirnikih v 
slovenskem in angleškem jeziku pri čemer sta obe besedili enako 
verodostojni. 

Za Vlado Združenega kraljestva 
Velike Britanije in Severne Irske 

Lord"Whitty, l.r. 

4. člen 

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

Za Vlado 
Republike Slovenije 

mag. Anton Bergauer, l.r. 
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OBRAZLOŽITEV 

Sporazum sta 30. maja 2000 v Pragi podpisala mag. Anton 
BERGAUER, minister za promet in zveze Republike Slovenije, in 
Lord Whitty, parlamentarni državni podsekretar v Oddelku za 
okolje, promet in regije Ministrstva Združenega kraljestva Velike 
Britanije in Severne Irske za zunanje zadeve in zadeve 
Commonvvealtha. 

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

Sporazum s svojimi določbami ureja cestni promet potnikov in 

blaga med državama pogodbenicama in v tranzitu čez njuni 
ozemlji, kot tudi potovanje praznih vozil. Prevoz blaga med 
ozemljema obeh pogodbenic, med krajem na ozemlju druge 
pogodbenice in krajem na ozemlju tretje države ter v tranzitu, se 
lahko opravlja brez dovolilnic. 

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o 
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

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

RATIFIKACIJI MEMORANDUMA 0 

SOGLASJU MED VLADO REPUBLIKE 

SLOVENIJE IN VLADO ITALIJANSKE 

REPUBLIKE 0 SODELOVANJU PRI 

AKCIJAH ISKANJA IN REŠEVANJA V 

SEVERNEM JADRANSKEM MORJU 

- EPA 1282 - II 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2000-1811-0088 
Številka: 225-00/98-3 
Ljubljana, 10.08.2000 

PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
LJUBLJANA 

Vlada Republike Slovenije je na 11. seji dne 10. avgusta 2000 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA 
O SOGLASJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 
VLADO ITALIJANSKE REPUBLIKE O SODELOVANJU PRI 
AKCIJAH ISKANJA IN REŠEVANJA V SEVERNEM 
JADRANSKEM MORJU, 

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, 
- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze, 
- Mitja DROBNIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

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

zadeve, 
- Edvard ROŠKAR, državni sekretar v Ministrstvu za promet 

in zveze, 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve. 

dr. Verica Trstenjak 
GENERALNA SEKRETARKA 

PRILOGA: 1 

1. člen 

Ratificira se Memorandum o soglasju med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Italijanske republike o sodelovanju pri akcijah 
iskanja in reševanja v severnem Jadranskem morju, podpisan v 
Anconi 19. maja 2000. 

2. člen 

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

* Besedilo memoranduma v italijanskem in hrvaškem jeziku je na vpogled v 
Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve. 
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MEMORANDUM O SOGLASJU 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO ITALIJANSKE REPUBLIKE 
O SODELOVANJU PRI AKCIJAH ISKANJA IN 

REŠEVANJA V SEVERNEM JADRANSKEM MORJU 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Italijanske republike (v 
nadaljevanju pogodbenici) sta se 

v želji izboljšati prijateljske odnose med državama na podlagi 
enakosti in skupne koristi, 

ob upoštevanju posebne potrebe po izboljšanju varnosti plovbe v 
Severnem Jadranskem morju in ukrepanju v izrednih razmerah 
na morju v skladu z določbami Mednarodne konvencije o iskanju 
in reševanju na morju, 1979, 

ob upoštevanju odstavkov 2.1.4, 3.1.1, 3.1.5 in 3.1.8 Priloge k 
Mednarodni konvenciji o iskanju in reševanju na morju, 1979, 

dogovorili naslednje: 

1. člen 

V tem memorandumu o soglasju: 

1. Izraz "nevarnost" pomeni okoliščine, ko obstaja dovolj velika 
gotovost, da je ladja ali drugo plovilo ali oseba ogrožena zaradi 
resne in neposredne nevarnosti, in je potrebna takojšnja 
pomoč. 

2. Izraz "pristojni organ" pomeni v Italijanski republiki Ministrstvo 
za promet in plovbo in v Republiki Sloveniji Ministrstvo za 
promet in zveze. 

3. Izraz "območje iskanja in reševanja" označuje območje 
določenega obsega, v katerem so na voljo službe za iskanje 
in reševanje. 

4. Izraz "Koordinacijski center za reševanje na morju" (Mari- 
time Rescue Coordination Center - MRCC) označuje enoto, 
ki je odgovorna za pospeševanje učinkovite organizacije služb 
za iskanje in reševanje ter za usklajevanje vodenja akcij 
iskanja in reševanja na območju iskanja in reševanja. 

5. Izraz "Podcenter za iskanje in reševanje na morju" (Maritime 
Search and Rescue Subcentre) označuje podrejeno enoto 
MRCC, ki se ustanovi za pomoč MRCC na določenem 
območju znotraj območja iskanja in reševanja. 

6. Izraz "reševalna enota"pomeni katero koli pomorsko ali zračno 
enoto, posebej namenjeno za iskanje in reševanje na morju, 
za katere delovanje je odgovorna katera koli pogodbenica 
Mednarodne konvencije o iskanju in reševanju na morju, 1979. 

• 2. člen 

Ta memorandum o soglasju ureja medsebojne pravice in 
obveznosti pristojnih organov Republike Slovenije in Italijanske 
republike v zvezi z iskanjem in reševanjem na morju. 

3. člen 

Ta memorandum o soglasju ne vpliva na sedanje ali prihodnje 
obveznosti vsake pogodbenice v zvezi s Konvencijo Združenih 
narodov o mednarodnem pravu morja, 1982, ali na območju 
pristojnosti vsake pogodbenice. 

4. člen 

V tridesetih dneh po podpisu tega memoranduma o soglasju vsaka 
pogodbenica sporoči drugi pogodbenici kraj, kjer so koordinacijski 
center za reševanje in njegovi podcentri, stanje njihovih operativnih 
zmogljivosti, imena odgovornih oseb in način vzpostavljanja stikov 
med odgovornimi osebami. 

Pri spremembi podatkov iz prvega odstavka tega člena se 
pogodbenici o teh spremembah obvestita takoj, ko je mogoče. 

5. člen 

Pogodbenici se sporazumeta, da pristojni koordinacijski center 
za reševanje Republike Slovenije usklajuje akcije iskanja in 
reševanja ter pomoč ladjam v nevarnosti na območju pristojnosti 
Republike Slovenije in da usklajevanje akcij iskanja in reševanja 
ter pomoč ladjam v nevarnosti na območju pristojnosti Italijanske 
republike izvaja pristojni center Italijanske republike. 

Pogodbenici pooblaščata vsaka svojo pristojno osebo, ki vodi 
koordinacijski center za reševanje, da se v zvezi z iskanjem in 
reševanjem na morju po potrebi neposredno poveže s pristojno 
osebo, ki vodi drugi koordinacijski center. 

Pogodbenici se sporazumeta in pooblaščata pristojna 
koordinacijska centra za reševanje, da se pri zagotavljanju 
usklajevanja akcij iskanja in reševanja, ki potekajo v teritorialnem 
morju posamezne države, neposredno dogovarjata, če je zaradi 
okoliščin to potrebno, da bi lahko uspešno pomagali osebam v 
nevarnosti. 

6. člen 

Črta, ki loči območji iskanja in reševanja, je meja med Republiko 
Slovenijo in Italijansko republiko, kot je določeno v Prilogi III 
Sporazuma med Socialistično Federativno Republiko Jugoslavijo 
in Italijansko republiko, podpisanega v Osimu 10. novembra 1975. 

7. člen 

Pogodbenici naložita vsaka svojemu koordinacijskemu centru za 
reševanje, da neposredno obvesti koordinacijski center za 
reševanje druge pogodbenice o možnosti, da bodo med akcijami 
iskanja in reševanja reševalne enote ene pogodbenice prečkale 
državno mejo druge pogodbenice. 
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Če okoliščine v določenem primeru zahtevajo, da reševalne enote 
ene pogodbenice prečkajo državno mejo druge pogodbenice, 
mora koordinacijski center za reševanje, odgovoren za 
usklajevanje akcije iskanja in reševanja, zaprositi koordinacijski 
center za reševanje druge pogodbenice za izdajo dovoljenja za 
prečkanje državne meje. V prošnji za dovoljenje za prečkanje 
državne meje mora koordinacijski center za reševanje navesti 
število in dati osnovni opis reševalnih enot, ki bodo predvidoma 
prečkale državno mejo. 

Vsaka pogodbenica pooblasti svoj koordinacijski center za 
reševanje za izdajo dovoljenj reševalnim enotam druge 
pogodbenice za prečkanje državne meje za iskanje in reševanje 
na morju. 

8. člen 

Da bi koordinacijski organ vsake pogodbenice lažje ugotavljal 
identiteto reševalnih enot, je radijski pozivni znak takšnih enot 
sestavljen na naslednji način: 

1. Reševalna letala: 

za Kalijo 

RESCUE IM (A, B, C...), pri čemer črka I pomeni Italijo, črka M 
pomorski (Maritime) in črke v oklepaju številko naloge; 

za Slovenijo 

RESCUE SIM (A, B, C...), pri čemer črki SI pomenita Slovenijo, 
črka M pomorski (Maritime) in črke v oklepaju številko naloge. 

2. ReSevalna plovila: 

ta Italijo 

RIBA (01, 02...) za reševalna plovila, ki jih uporablja M.R.S.C. 
Bari; 
RIAN (01, 02...) za reševalna plovila, ki jih uporablja M.R.S.C. 
Ancona; 
RIRA (01, 02...) za reševalna plovila, ki jih uporablja M.R.S.C. 
Ravenna; 
RIVE (01, 02...) za reševalna plovila, ki jih uporablja M.R.S.C. 
Benetke; 
RITS (01, 02...) za reševalna plovila, ki jih uporablja M.R.S.C. 
Trst; 
RIMR (01, 02...) za reševalna plovila, ki jih uporablja I.M.R.C.C. 
Rim, Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Guardia 
Costiera. 

Številke v oklepajih označujejo številko naloge. 

za Slovenijo 

RSIKP (01,02...) za reševalna plovila, ki jih uporablja M.R.S.C. 
Koper. 

Številke v oklepajih označujejo številko naloge. 

Omenjeni pozivni znak določi koordinacijski organ za iskanje in 
reševanje posamezne države. 

9. člen 

Pogodbenici sta po svojih močeh pripravljeni pomagati druga drugi 
pri iskanju in reševanju na morju. 

Vsaka pogodbenica pooblasti svoj koordinacijski center za 
reševanje, da neposredno zaprosi za pomoč koordinacijski center 
za reševanje druge pogodbenice. 

Vsaka pogodbenica pooblasti svoj Koordinacijski center za 
reševanje na morju, da na zahtevo in v okviru svojih zmožnosti 
pošlje svoje reševalne enote v pomoč drugemu Koordinacijskemu 
centru za reševanje na morju. 

10. člen 

Ker se morska območja iskanja in reševanja ne pokrivajo z 
zračnimi območji iskanja in reševanja, se pogodbenici dogovorita, 
da se bosta pri določanju območij iskanja in reševanja zaradi 
zagotavljanja učinkovitosti akcij iskanja in reševanja po potrebi 
medsebojno posvetovali. 

11. člen 

Pogodbenici se sporazumeta, da se vodji koordinacijskih centrov 
za reševanje na morju iz obeh držav zaradi boljšega 
medsebojnega sodelovanja sestajata najmanj enkrat letno. 

Pogodbenici se sporazumeta, da bosta načrtovali in izvajali skupne 
vaje za akcije v izrednih razmerah na morju. 

12. člen 

Med skupnimi akcijami iskanja in reševanja se pri ukrepanju v 
izrednih razmerah med skupnimi vajami in na rednih in izrednih 
sestankih kot jezik sporazumevanja uporablja angleščina. 

13. člen 

Ta memorandum o soglasju začne veljati na dan, ko pogodbenici 
po diplomatski poti prejmeta zadnje od obeh obvestil, da je vsaka 
izpolnila pogoje iz svoje zakonodaje za začetek veljavnosti tega 
memoranduma. 

Ta memorandum o soglasju se sklene za nedoločen čas. 

14. člen 

Ta memorandum o soglasju se lahko spremeni ali dopolni na 
zahtevo katere koli pogodbenice. Spremembe tega memoranduma 
začnejo veljati mesec dni po datumu, ko sta pogodbenici sprejeli 
te spremembe in o tem ustrezno obvestili drugo pogodbenico po 
diplomatski poti. 

15. člen 

Ta memorandum o soglasju lahko katera koli pogodbenica kadar 
koli pisno odpove po diplomatski poti. 

Ta memorandum o soglasju preneha veljati šest mesecev po 
datumu prejema obvestila o odpovedi druge pogodbenice. 
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V potrditev tega sta spodaj podpisana predstavnika podpisala ta 
memorandum o soglasju. 

Sklenjeno v Anconi dne 19. maja 2000 v dveh izvirnikih v 
slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa 

besedila enako verodostojna. Pri razlikah v besedilu je odločilno 
angleško besedilo. 

Za Vlado 
Republike Slovenije 

Za Vlado 
Italijanske republike 

dr. Dimitrij Rupel, l.r. Lamberto Dini, l.r. 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje memoranduma skrbi Ministrstvo za promet in zveze. Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

) 

\ 
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OBRAZLOŽITEV 

Memorandum o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Italijanske republike o sodelovanju pri akcijah iskanja in reševanja 
v severnem Jadranskem morju sta 19. maja 2000 v Anconi 
podpisala minister za zunanje zadeve Republike Slovenije dr. 
Dimitrij RUPEL in minister za zunanje zadeve Italijanske republike 
g. Lamberto DINI. 

Po sprejetju in uveljavitvi osamosvojitvenih aktov Republike 
Slovenije in mednarodnem priznanju kot samostojne in neodvisne 
države je nastala potreba po ureditvi meddržavnih odnosov z 
drugimi državami tudi na področju varnosti in izvajanja iskanja in 
reševanja na morju. 

Mednarodna konvencija o varstvu človekovega življenja na morju 
(SOLAS, 1979), Konvencija o odprtem morju (1958) in Resolucija 
o pomorski usmeritvi obvezujejo Republiko Slovenijo, da organizira 
v svojem obalnem morju iskanje in reševanje ljudi in plovil v stiski. 

S tem memorandumom urejuje Republika Slovenija z Italijansko 
republiko vprašanja v zvezi z iskanjem in reševanjem na morju. 

Vladi sta s podpisom in sprejetjem tega memoranduma uredili in 
okrepili sodelovanje ter koordinacijo in razmejitve pri opravljanju 
del iskanja in reševanja na morju na osnovi obojestranske koristi 
v skladu s svojimi potrebami, cilji in zahtevami, ki jih predpisuje 
mednarodna pomorska agencija (IMO). 

Področje odgovornosti Republike Slovenije za iskanje in reševanje 
na morju je teritorialno morje Republike Slovenije, ki je uvedeno v 
predlagani SAR plan Mediterana na zasedanju Mednarodne 
pomorske Organizacije. Pomembno je, da je služba za iskanje in 
reševanje na morju organizirana tako, da lahko zagotovi takojšnje 
in zanesljivo reševanje na morju, z izdelanim planom in sredstvi 
za reševanje na mednarodni ravni. 

Memorandum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o 
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Izvajanje memoranduma o soglasju o sodelovanju pri akcijah 
iskanja in reševanja v severnem Jadranskem morju ne bo 
zahtevalo dodatnih finančnih sredstev. 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek: . 

Naslov:  

Ar. 

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.: 01/47-89-788; FAX: 01/12-58-173 

Cena izvoda Poročevalca je 420 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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