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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 DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, 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 SPORAZUMA MED 

REPURLIKO SLOVENIJO IN ROSNO IN 

HERCEGOVINO 0 VZAJEMNEM 

SPODRUJANJU IN ZAŠČITI NALOŽR 

(RRHSZN) 

EPA 294 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: EVA: 2001-1811-0051 

Številka: 436-31/2001-2 
Ljubljana, 13.09.2001 - dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 

- dr. Tea Petrin, ministrica za gospodarstvo, 
- Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Renata Vitez, državna sekretarka v Ministrstvu za 

gospodarstvo, 
- Peter A. Bekeš, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Jelka Pfeifer, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

gospodarstvo. 

Vlada Republike Slovenije je na 40. seji dne 13. septembra 
2001 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
REPUBLIKO SLOVENIJO IN BOSNO IN HERCEGOVINO O 
VZAJEMNEM SPODBUJANJU IN ZAŠČITI NALOŽB, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Bosno in 
Hercegovino o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb, podpisan 
v Sarajevu 30. maja 2001 

1. člen 2. člen 

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

MED 

REPUBLIKO SLOVENIJO 

IN 

BOSNO IN HERCEGOVINO 

O VZAJEMNEM SPODBUJANJU 

IN ZAŠČITI NALOŽB 
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Republika Slovenija in Bosna in Hercegovina (v nadaljevanju 
'•pogodbenici«) sta se 
v želji, da ustvarita ugodne razmere za večje gospodarsko 
sodelovanje med državama in zlasti za naložbe vlagateljev ene 
pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice, 

in 

ob spoznanju, da bosta vzajemno spodbujanje in zaščita takih 
naložb na podlagi tega sporazuma prispevala k spodbujanju 
poslovnih pobud in povečala blaginjo v obeh državah, 

sporazumeli, kot sledi: 

1. člen 
OPREDELITEV POJMOV 

Za namene tega sporazuma: 

1- Izraz »naložba« pomeni vsako vrsto premoženja, vloženega 
v skladu z zakoni in predpisi pogodbenice, na katere ozemlju 
se naložba izvede, in zlasti, vendar ne izključno: 

a) premičnine in nepremičnine kot tudi katere koli stvarne 
pravice, kot so hipoteka, zaseg in zastava; 

b) deleže, delnice, obveznice in katero koli drugo obliko 
udeležbe v družbi; 

c) denarne terjatve ali zahtevke za kakršne koli storitve, ki 
imajo ekonomsko vrednost in so povezane z naložbo; 

d) pravice intelektualne lastnine, vključno s pravicami v zvezi 
z avtorskimi pravicami, patenti, blagovnimi znamkami, 
firmami, industrijskimi vzorci, in pravice pri tehničnih 
procesih, dobro ime in know-how; 

e) koncesije, podeljene z zakonom, upravnim aktom ali po 
pogodbi, za opravljanje kakršne koli gospodarske in 
komercialne dejavnosti, vključno s koncesijami za iskanje, 
pripravljanje, črpanje ali izkoriščanje naravnih virov. 

Kakršna koli sprememba oblike, v kateri se premoženje investira 
ali reinvestira, ne vpliva na njegovo naravo kot naložbo pod 
Pogojem, da je taka sprememba v skladu z zakoni in predpisi 
pogodbenice, na katere ozemlju je bila naložba izvedena. 

2- Izraz »vlagatelj« pomeni: 

a) za Republiko Slovenijo: 

i) fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije v 
skladu z njeno zakonodajo, 

ii) korporacije, gospodarske družbe ali druge družbe ali 
subjekte, ki imajo pravno osebnost ali je nimajo, imajo 
svoj sedež na ozemlju Republike Slovenije ter so 
registrirani ali ustanovljeni v skladu z njeno 
zakonodajo; 

b) za Bosno in Hercegovino: 

i) fizične osebe, ki imajo status državljanov Bosne in 
Hercegovine na podlagi veljavnega prava v Bosni in 

Hercegovini, če imajo stalno prebivališče ali glavno 
poslovno enoto v Bosni in Hercegovini; 

ii) pravne osebe, ustanovljene v skladu z veljavno 
zakonodajo v Bosni in Hercegovini, ki imajo svoj registrirani 
sedež, osrednjo upravo ali glavno poslovno enoto na 
ozemlju Bosne in Hercegovine. 

3. Izraz »dohodek« pomeni znesek, ki ga prinaša naložba, in 
vključuje zlasti, vendar ne izključno, dobiček, obresti, 
dividende, kapitalski dobiček, avtorske honorarje, izkupiček 
od celotne ali delne prodaje ali likvidacije naložbe in ves drug 
zakonit dohodek, povezan z naložbami. 

4. Izraz »ozemlje« pomeni: 

a) za Republiko Slovenijo ozemlje pod njeno suverenostjo, 
vključno z zračnim prostorom in morskimi območji, nad 
katerimi Republika Slovenija izvaja suverenost ali 
jurisdikcijo v skladu z notranjim in mednarodnim pravom; 

b) za Bosno in Hercegovino celotno kopensko ozemlje 
Bosne in Hercegovine, njeno teritorialno morje, celotno 
morsko dno in njegovo podzemlje ter zračni prostor zgoraj, 
vključno s katerim koli morskim območjem zunaj 
teritorialnega morja Bosne in Hercegovine, ki je bilo ali 
utegne biti v prihodnosti določeno po pravu Bosne in 
Hercegovine v skladu z mednarodnim pravom kot 
območje, na katerem Bosna in Hercegovina lahko 
uresničuje pravice glede morskega dna in njegovega 
podzemlja ter naravnih virov. 

2. člen 
SPODBUJANJE IN ZAŠČITA NALOŽB 

1. Vsaka pogodbenica na svojem ozemlju spodbuja in pospešuje 
naložbe vlagateljev druge pogodbenice in sprejema take 
naložbe na svoje ozemlje v skladu s svojim pravom. 

2. Vsaka pogodbenica popolno in trajno zaščiti naložbe, ki jih v 
skladu z njeno zakonodajo izvedejo vlagatelji druge 
pogodbenice. Nobena pogodbenica z neupravičenimi ali 
diskriminacijskimi ukrepi na svojem ozemlju na noben način 
ne ovira vlagateljev druge pogodbenice pri upravljanju, 
vzdrževanju, uporabi in uživanju naložb ali razpolaganju z 
njimi. 

Ista obravnava se uporablja za reinvestiran dohodek in dodatna 
sredstva za razširitev in vzdrževanje naložb. 

3. člen 
NACIONALNA OBRAVNAVA IN STATUS DRŽAVE Z 

NAJVEČJIMI UGODNOSTMI 

1. Vsaka pogodbenica na svojem ozemlju zagotovi pošteno in 
pravično obravnavo naložb in dohodka vlagateljev druge 
pogodbenice. Ta obravnava v nobenem primeru ni manj 
ugodna od tiste, ki jo v podobnih okoliščinah zagotavlja 
naložbam svojih vlagateljev ali naložbam vlagateljev katere 
koli tretje države, kar je ugodnejše. 

2. Nobena pogodbenica ne sme obravnavati vlagateljev druge 
pogodbenice glede upravljanja, vzdrževanja, uporabe in 
uživanja njihovih naložb na svojem ozemlju ali razpolaganja z 
njimi manj ugodno, kot obravnava svoje vlagatelje ali vlagatelje 
katere koli tretje države, kar je ugodnejše. 
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3. Določbe tega člena, ki se nanaša na priznavanje obravnave, 
ki ni manj ugodna od tiste, ki se zagotavlja vlagateljem ene ali 
druge pogodbenice ali katere koli tretje države ali njihovim 
naložbam, ni mogoče razlagati tako, da obvezuje eno 
pogodbenico, da podeli vlagateljem druge pogodbenice ali 
njihovim naložbam kakršno koli obravnavo, ugodnost ali 
privilegij, ki izhaja iz: 

a) katere koli obstoječe ali prihodnje carinske ali gospodarske 
unije, prostotrgovinskega območja ali sporazuma o 
regionalnem gospodarskem povezovanju ali podobnega 
mednarodnega sporazuma, katerega članica je ali lahko 
postane ena ali druga pogodbenica; 

b) sporazumov, ki se v celoti ali pretežno nanašajo na 
obdavčevanje. 

4. člen 
NADOMESTILO ZA IZGUBE 

1. Vlagateljem ene pogodbenice, pri naložbah katerih nastanejo 
na ozemlju druge pogodbenice izgube, vključno s škodo, 
zaradi vojne ali kakršne koli druge oblike oboroženega 
spopada, revolucije, izrednega stanja, upora, vstaje, nemirov 
ali drugih podobnih dogodkov na ozemlju druge pogodbenice, 
ta druga pogodbenica glede vzpostavitve v prejšnje stanje, 
odškodnine ali nadomestila zagotovi obravnavo, ki ni manj 
ugodna od tiste, ki jo zagotavlja svojim vlagateljem ali 
vlagateljem katere koli tretje države. 

2. Brez poseganja v prvi odstavek tega člena vlagateljem ene 
pogodbenice, ki imajo zaradi katerega koli dogodka iz 
omenjenega odstavka izgube na ozemlju druge pogodbenice, 
ki so posledica: 

a) zaplembe njihovega premoženja, ki so jo izvedle njene 
sile ali organi, ali 

b) uničenja njihovega premoženja, ki so ga povzročile njene 
sile ali organi in ne bojno delovanje ali ga niso narekovale 
razmere, ta druga pogodbenica zagotovi vzpostavitev v 
prejšnje stanje ali nadomestilo, ki je v obeh primerih 
takojšnje, ustrezno in učinkovito. 

5. člen 
RAZLASTITEV IN NADOMESTILO 

1. Naložbe vlagateljev ene ali druge pogodbenice se v drugi 
pogodbenici ne smejo nacionalizirati, razlastiti ali se v zvezi z 
njimi sprejeti ukrepi z enakovrednim učinkom, kot ga ima 
nacionalizacija ali razlastitev (v nadaljevanju »razlastitev«), 
razen v javnem interesu, na nediskriminacijski podlagi, v skladu 
z zakonitim postopkom in za takojšnje, učinkovito in ustrezno 
nadomestilo. 

2. Nadomestilo iz prvega odstavka tega člena se izračuna na 
podlagi poštene tržne vrednosti naložbe, neposredno preden 
je razlastitev postala javno znana, plača od datuma razlastitve 
v zamenljivi valuti ali v valuti, v kateri je bila izvedena naložba, 
z obrestmi po veljavni stopnji, določeni po zakonu, predpisih 
ali drugače dogovorjeni med pogodbenicama, do datuma 
plačila in se plača brez odlašanja ter je dejansko unovčljivo in 
prosto prenosljivo. 

3. Vlagatelj, katerega naložbe so razlaščene, ima po pravu 
pogodbenice, ki je naložbe razlastila, pravico zahtevati, da 
sodni ali drug pristojni organ te pogodbenice nemudoma 
pregleda zakonitost razlastitve, njen postopek in vrednotenje 
njegovih naložb v skladu z načeli, določenimi v tem členu. 

6. člen 
PRENOSI 

1. Vsaka pogodbenica jamči vlagateljem druge pogodbenice na 
podlagi svoje zakonodaje in po izpolnitvi vseh davčnih 
obveznosti in zahtev deviznih predpisov prost prenos 
sredstev, povezanih z njihovimi naložbami, vključno: 

a) z začetnim kapitalom in dodatnimi prispevki za 
vzdrževanje ali razvoj naložb; 

b) z dohodkom; 

c) s sredstvi za odplačilo posojil, povezanih z naložbo; 

d) s kakršnim koli nadomestilom ali drugim plačilom iz 4. in 5. 
člena tega sporazuma; 

e) s plačili, ki izhajajo iz rešitve spora; 

f) z zaslužki in drugimi prejemki državljanov iz tujine, 
zaposlenih v zvezi z naložbo. 

2. Prenosi se izvedejo brez odlašanja v zamenljivi valuti, v kateri 
je bil kapital prvotno vložen. Če ni drugače dogovorjeno z 
vlagateljem, se prenosi opravijo po tržnem menjalnem tečaju, 
ki velja na datum prenosa. 

3. Pogodbenici se zavezujeta, da bosta takim prenosom 
zagotovili obravnavo, ki ni manj ugodna od tiste, ki jo 
zagotavljata prenosom, ki izhajajo iz naložb vlagateljev katere 
koli tretje države. 

4. Če se devizni predpisi ene pogodbenice spremenijo, ta 
pogodbenica jamči, da bo uporabljala te spremenjene devizne 
predpise ali devizne predpise, ki so veljali na dan, ko je bila 
izvedena zadevna naložba, kar je ugodnejše. 

7. člen 
SUBROGACIJA 

1. Če pogodbenica ali agencija, ki jo ta določi (v nadaljevanju 
»prva pogodbenica«), opravi plačilo vlagatelju te pogodbenice 
na podlagi dane garancije ali pogodbe o zavarovanju za 
nekomercialno tveganje v zvezi z naložbo, druga pogodbenica 
prizna ne glede na svoje pravice na podlagi 9. člena tega 
sporazuma veljavnost subrogacije v korist prve pogodbenice 
glede katere koli pravice ali pravnega naslova vlagatelja. Prva 
pogodbenica ima pravico uresničevati take pravice in 
uveljavljati take zahtevke na podlagi subrogacije v enakem 
obsegu kot odškodovana stranka. 

2. Če je prva pogodbenica opravila plačilo svojim vlagateljem in 
prevzela pravice in zahtevke vlagatelja, ta vlagatelj ne sme 
uveljavljati teh pravic in zahtevkov do druge pogodbenice, 
razen če je pooblaščen, da nastopa v imenu prve 
pogodbenice, ki je opravila plačilo. 
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8. člen 
REŠEVANJE SPOROV MED VLAGATELJEM IN 

POGODBENICO 

1. Kakršen koli spor, ki lahko nastane med pogodbenico in 
vlagateljem druge pogodbenice v zvezi z naložbo tega 
vlagatelja na ozemlju prve pogodbenice, se rešuje po mirni 
poti s pogajanji. 

2. Če takega spora ni mogoče rešiti v treh (3) mesecih od 
datuma pisne zahteve za rešitev, lahko zadevni vlagatelj spor 
predloži: 

a) pristojnemu sodišču ali upravnemu sodišču pogodbenice, 
na katere ozemlju je bila naložba izvedena, ali 

b) ad hoc arbitražnemu sodišču, ki se, če se stranki v sporu 
ne dogovorita drugače, ustanovi po Arbitražnih pravilih 
Komisije Združenih narodov za mednarodno trgovinsko 
pravo (UNCITRAL), ali 

c) v spravo ali arbitražo Mednarodnemu centru za reševanje 
investicijskih sporov (ICSID), ustanovljenemu na podlagi 
Konvencije o reševanju investicijskih sporov med državami 
in državljani drugih držav (»konvencija ICSID«), ki je bila 
dana na voljo za podpis v VVashingtonu D.C. 18, marca 
1965. 

3. Vsaka pogodbenica soglaša s predložitvijo investicijskega 
spora mednarodni spravi ali arbitraži. 

4. Nobena pogodbenica ne sme po diplomatski poti posredovati 
v kateri koli zadevi, predloženi v arbitražo, dokler se postopki 
ne končajo in druga pogodbenica ne upošteva odločbe, izdane 
v tem postopku, ali ne ravna v skladu z njo. 

5. Pravna oseba, ki je ustanovljena ali organizirana po pravu 
pogodbenice, ki je stranka v sporu, in je bila pred nastankom 
spora med njo in to pogodbenico pod nadzorom vlagateljev 
druge pogodbenice, se za namen točke b) drugega odstavka 
25. člena konvencije ICSID obravnava kot »državljan druge 
države članice«. 

6. Če se stranki v sporu ne dogovorita drugače, temelji arbitražna 
odločba na: 

določbah tega sporazuma; 

zakonodaji pogodbenice, ki je stranka v sporu, vključno 
z njenimi kolizijskimi pravili, in 

pravilih in splošno sprejetih načelih mednarodnega prava. 

7. Pogodbenica ne uveljavlja kot obrambo, protizahtevek, pravico 
do pobota ali iz katerega koli drugega razloga tega, da je bila 
ali bo prejeta na podlagi jamstva, garancije ali pogodbe o 
zavarovanju odškodnina ali drugo nadomestilo za vso 
domnevno škodo ali njen del. 

8. Arbitražna odločba je dokončna in zavezujoča za obe stranki 
v sporu ter se prizna in izvrši v skladu z notranjim in 
mednarodnim pravom. 

9. člen 
REŠEVANJE SPOROV MED POGODBENICAMA 

1 • Vsi spori, ki lahko nastanejo med pogodbenicama v zvezi z 
razlago in uporabo tega sporazuma se, kolikor je le mogoče, 
rešujejo po mirni poti. 

2. če pogodbenici ne moreta doseči dogovora v šestih mesecih 
od datuma zahtevka za rešitev, se spor na zahtevo ene ali 
druge pogodbenice predloži tričlanskemu arbitražnemu 
sodišču. 

3. Tako arbitražno sodišče se ustanovi za vsak posamezen 
primer na naslednji način. V dveh mesecih od prejema 
zahtevka za arbitražo imenuje vsaka pogodbenica enega 
člana arbitražnega sodišča. Ta dva člana nato izbereta 
državljana tretje države, ki se po odobritvi obeh pogodbenic 
imenuje za predsednika arbitražnega sodišča. Predsednik 
se imenuje v dveh mesecih od datuma, ko sta bila imenovana 
druga dva člana. 

4. Če potrebna imenovanja niso bila opravljena v rokih, določenih 
v tretjem odstavku tega člena, lahko ena ali druga 
pogodbenica, če ni dogovorjeno drugače, zaprosi predsednika 
Meddržavnega sodišča, da opravi potrebna imenovanja. Če 
je predsednik državljan ene ali druge pogodbenice ali če iz 
kakršnega koli drugega razloga ne more opraviti omenjene 
naloge, se zaprosi podpredsednik, da opravi potrebna 
imenovanja, če je podpredsednik državljan ene ali druge 
pogodbenice ali če ne more opraviti omenjene naloge, se 
zaprosi po funkciji naslednji najstarejši član Meddržavnega 
sodišča, ki ni državljan ene ali druge pogodbenice, da opravi 
potrebna imenovanja. 

5. Arbitražno sodišče odloča z večino glasov. Odločitve 
arbitražnega sodišča so za pogodbenici dokončne in 
zavezujoče. Vsaka pogodbenica krije stroške svojega člana 
arbitražnega sodišča in svojega zastopstva v arbitražnem 
postopku. Stroške predsednika in preostale stroške krijeta 
pogodbenici v enakih delih. 

6. Spor se ne predloži mednarodnemu arbitražnemu sodišču 
na podlagi določb tega člena, če je bil že predložen drugemu 
mednarodnemu arbitražnemu sodišču na podlagi določb 8. 
člena in je še pred sodiščem. To ne bo preprečevalo možnosti 
za reševanje spora v skladu s prvim odstavkom tega člena. 

7. Arbitražno sodišče določi svoj lastni postopek ob upoštevanju 
določb tega člena. 

10. člen 
UPORABA DRUGIH PRAVIL 

Če bi zakonske določbe ene ali druge pogodbenice ali obstoječe 
ali prihodnje obveznosti med pogodbenicama po mednarodnem 
pravu poleg tega sporazuma vsebovale splošno ali posebno 
ureditev, ki bi naložbam vlagateljev druge pogodbenice 
zagotavljala ugodnejšo obravnavo, kot jo predvideva ta sporazum, 
take določbe v obsegu, kolikor so ugodnejše, prevladajo nad tem 
sporazumom. 

11. člen 
UPORABA SPORAZUMA 

Ta sporazum se uporablja za vse naložbe vlagateljev iz ene 
pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice v skladu z njenimi 
zakoni in predpisi ne glede na to, ali so obstajale ob začetku 
njegove veljavnosti ali so bile izvedene po njem. Ta sporazum pa 
se ne uporablja za katero koli dejanje ali dejstvo, ki se je zgodilo 
pred datumom začetka njegove veljavnosti in je povezano z 
naložbami, ali za katero koli situacijo, ki je prenehala obstajati 
pred datumom začetka njegove veljavnosti in je povezana z 
naložbami. 
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12. člen 
ZAČETEK VELJAVNOSTI, TRAJANJE IN 

PRENEHANJE VELJAVNOSTI 

1. Ta sporazum začne veljati prvi dan naslednjega koledarskega 
meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bilo prejeto zadnje od 
uradnih obvestil, s katerima se pogodbenici obvestita, da so 
izpolnjene njune notranjepravne zahteve za začetek 
veljavnosti sporazuma. 

2. Ta sporazum velja za začetno obdobje desetih let in se šteje, 
da je podaljšan pod istimi pogoji za obdobje desetih let in tako 
naprej, razen če ga ena ali druga pogodbenica odpove vsaj 
šest mesecev pred datumom izteka katerega koli od obdobij 
njegove veljavnosti. 

4. Ta sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim 
dogovorom med pogodbenicama. Katera koli sprememba ali 
dopolnitev začne veljati po istem postopku, ki se zahteva za 
začetek veljavnosti tega sporazuma. 

5. Ta sporazum se uporablja ne glede nato, ali imata pogodbenici 
diplomatske ali konzularne odnose ali ne. 

V DOKAZ TEGA sta podpisana predstavnika, ki so ju za to 
pravilno pooblastili njuni organi, podpisala ta sporazum. 

Sestavljeno v dveh izvodih v Sarajevu 30. maja 2001 v angleškem 
jeziku. 

3. Za naložbe, izvedene med trajanjem veljavnosti tega 
sporazuma, veljajo določbe od 1. do 11. člena še za nadaljnje 
obdobje desetih let po datumu prenehanja veljavnosti in brez 
poseganja v uporabo pravil splošnega mednarodnega prava Za Republiko Slovenijo: Za Bosno In Hercegovino: 
po tem datumu. dr.Tea Petrin l.r. dr. Azra Hadžiahmetovič l.r. 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za gospodarstvo. Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o 
vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb (v nadaljevanju: 
sporazum), ki ga je za Republiko Slovenijo podpisala ministrica 
za gospodarstvo dr. Tea Petrin, za Bosno in Hercegovino pa 
ministrica za zunanjo trgovino in ekonomske odnose Bosne in 
Hercegovine dr. Azra Hadžiahmetovid, je bil podpisan v Sarajevu 
dne 30. maja 2001 v angleškem jeziku. 

Sporazum je vzajemna dvostranska mednarodna pogodba, ki jo 
pogodbenici sklepata z namenom olajševanja pretoka kapitala, 
zagotavljanja pravne varnosti naložb in vlagateljev obeh 
pogodbenic ter s tem spodbujanja naložb. 

V sporazumu je določena obravnava vlagateljev in naložb, pri 
čemer je dopustnost vlaganja tujega kapitala odvisna od 
zakonodaje pogodbenice, na čigar ozemlju naj se naložba izvede. 
Obravnava vlagateljev in že izvedenih naložb v t.i. post- 
ustanovitvenem obdobju pa ne sme biti manj ugodna od tiste, ki jo 
katera koli pogodbenica zagotavlja lastnim vlagateljem in njihovim 
naložbam (nacionalna obravnava) oziroma po načelu največjih 
ugodnosti vlagateljem iz tretjih držav in njihovim naložbam 
(obravnava po načelu države z največjimi ugodnostmi). 

V nadaljevanju so v sporazumu opredeljene druge obvezndsti 
pogodbenic, kot so zagotavljanje prostega prenosa vloženega 
kapitala in dohodkov v zvezi z naložbo, izplačilo takojšnjega, 
ustreznega in učinkovitega nadomestila v primeru razlastitve 

oziroma ukrepov z enakovrednimi učinki, zaščita v primeru vojne 
in drugih izrednih stanj, ter ureditev reševanja sporov. Poleg 
običajnega načina reševanja sporov med pogodbenicama je 
predvideno tudi reševanje sporov med vlagateljem ene 
pogodbenice neposredno z drugo pogodbenico. 

Sporazum se uporablja za vse naložbe vlagateljev ene 
pogodbenice, izvedene na ozemlju druge pogodbenice v skladu 
z njeno zakonodajo, ne glede na to ali so bile izvedene pred 
začetkom veljavnosti sporazuma ali po njem. Sklenjen je za 
začetno obdobje desetih let, po izteku tega obdobja pa velja za 
nadaljnja obdobja desetih let, razen če ena ali druga pogodbenica 
vsaj šest mesecev pred iztekom katerega koli od obdobij 
veljavnosti pisno obvesti drugo pogodbenico o svoji nameri, da 
sporazum odpoveduje, če bo sporazum prenehal veljati iz 
razlogov in na način kot je predvideno s sporazumom, bodo 
določbe sporazuma za naložbe, ki so bile izvedene pred 
prenehanjem njegove veljavnosti, veljale še nadaljnjih deset let 
po datumu prenehanja veljavnosti. 

Sporazum na podlagi tretjega odstavka 75. člena Zakona o 
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 
Ratifikacija zadevnega sporazuma ne zahteva spremembe 
obstoječih oziroma izdaje novih predpisov. 

Za izvajanje sporazuma ni potrebno zagotoviti dodatnih 
proračunskih sredstev. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 
EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslpv predlog? aKta: 

Zakon o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Bosno 
in Hercegovino o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb. 

2) Skladnost predloge akta i določbami »Evropskega 
sporazuma 0 pridružitvi« 

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

/ 

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

/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

/ 

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

Da. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z 
zaoral navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

/ 

5) Ali so zaoral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino 

/ 

g) ah je predlog skta preveden in v kateri lezik 

Sporazum je bil podpisan v angleškem jeziku in preveden v 
slovenski jezik. 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komlslla ES. države članice ES. SIGMA. OECD. univerza...) 

/ 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev 

/ 

dr.Tea Petrin l.r. 
MINISTRICA 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUDLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO RUSKE FEDERACIJE 0 

SODELOVANJU V ROJU PROTI 

ORGANIZIRANI KRIMINALITETI, 

NEDOVOLJENEMU PROMETU Z 

MAMILI, TERORIZMU IN DRUGIM 

ORLIKAM KRIMINALITETE (BRUBOK) 

- EPA 296 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-1811-0036 
Številka: 245-06/99-2 
Ljubljana, 13.09.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 40. seji dne 13. septembra 
2001 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO RUSKE 
FEDERACIJE O SODELOVANJU V BOJU PROTI 
ORGANIZIRANI KRIMINALITETI, NEDOVOLJENEMU 
PROMETU Z MAMILI, TERORIZMU IN DRUGIM OBLIKAM 
KRIMINALITETE, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
- dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, 
- Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Miha Molan, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 

zadeve, 
- Peter A. Bekeš, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

1. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Ruske federacije o sodelovanju v boju proti organizirani 
kriminaliteti, nedovoljenemu prometu z mamili, terorizmu in drugim 
oblikam kriminalitete, podpisan v Moskvi 15. maja 2001. 

2. člen 

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

* Besedilo sporazuma v ruskem jeziku je na vpogled v Sektorju za 
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike 
Slovenije. 
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SPORAZUM 

med Vlado Republike Slovenije 
in Vlado Ruske federacije 

o sodelovanju v boju proti organizirani kriminaliteti, 
nedovoljenemu prometu z mamili, 

terorizmu in drugim oblikam kriminalitete 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Ruske federacije (v 
nadaljevanju pogodbenici), 

ki izražata zaskrbljenost zaradi povečanja kriminalitete, še posebej 
organizirane kriminalitete, 

ki priznavata pomen razvijanja sodelovanja na področju boja proti 
kriminaliteti, 

ki želita okrepiti skupna prizadevanja v boju proti terorizmu in 
nedovoljenemu prometu z mamili, 

ki upoštevata namene in načela mednarodnih sporazumov, katerih 
pogodbenici sta, ter resolucij Združenih narodov in njihovih 
specializiranih agencij o boju proti kriminaliteti, 

sta se sporazumeli, kot sledi: 

1. člen 

1. Pogodbenici v skladu s svojo notranjo zakonodajo in tem 
sporazumom sodelujeta v boju proti kriminaliteti, še posebej 
organizirani kriminaliteti, v primerih, ko je za preprečevanje, 
identifikacijo, zatiranje in preiskovanje kriminalitete potrebno 
sodelovanje med pristojnimi organi obeh držav. 

2. Pogodbenici sodelujeta še zlasti v boju proti naslednjim oblikam 
kriminalitete: 

terorizmu; 
nezakonitemu prometu z mamili, psihotropnimi snovmi in 
prekurzorji; 
tihotapljenju; 
legalizaciji (pranju) prihodkov, ki izvirajo iz kriminalitete; 
nezakonitemu prometu z orožjem, strelivom, jedrskim in 
radioaktivnim materialom, razstrelivi in strupenimi snovmi; 
nezakonitemu priseljevanju, trgovini z ljudmi in okoriščanju 
tretjih oseb s prostitucijo; 
gospodarski kriminaliteti, vključno s kaznivimi dejanji na 
področju davkov; 
kraji vozil in z njo povezanim nezakonitim poslovanjem; 
nezakonit promet s kulturnimi in zgodovinskimi vrednotami. 

3. Sodelovanje med pogodbenicama vključuje izmenjavo informacij 
in druge dejavnosti za namene tega sporazuma, ki se izvrši na 
podlagi zaprosila za pomoč ali pobude ene od pogodbenic. 

4. Ta sporazum se ne uporablja za pravno pomoč v kazenskih 
primerih in izročitve. 

2. člen 

1. Pristojni organi pogodbenic so: 
- za Republiko Slovenijo: 
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, 
Ministrstvo za finance Republike Slovenije in 

Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije; in 

- za Rusko federacijo: 
Urad generalnega tožilca Ruske federacije, 
Ministrstvo za notranje zadeve Ruske federacije, 
Zvezna varnostna služba Ruske federacije, 
Odbor državne carine Ruske federacije, 
Zvezna mejna služba Ruske federacije in 
Zvezna davčna policija Ruske federacije. 

Ti organi pri izvajanju tega sporazuma sodelujejo neposredno, 
operativno in v obsegu svojih pristojnosti; posebna področja dela 
in oblike sodelovanja se lahko določijo v protokolih med pristojnimi 
organi. 

2. Pogodbenici se po diplomatski poti takoj obvestita o spremembah 
v sestavi svojih pristojnih organov. 

3. člen 

1. Zaprosilo za podatke ali dejavnosti, kot je določeno v tem 
sporazumu, pošljejo pristojni organi pogodbenic pisno in 
neposredno. V nujnih primerih se zaprosilo lahko posreduje v 
ustni obliki, ki pa ji mora nemudoma slediti pisna potrditev. 

2. Pristojni organi pogodbenic zaprosilu ugodijo na najhitrejši možni 
način. Zaprošeni pristojni organ lahko zahteva dodatne podatke, j 
če so ti potrebni za ugoditev zaprosilu. 

3. Zaprošeni pristojni organ nosi vse stroške, ki pri izvrševanju 
zaprosila nastanejo v njegovi državi, razen ko pristojni organ 
prosilec nosi vse stroške potovanja svojih predstavnikov v zvezi 
z zaprosilom. 

O plačilu izrednih stroškov v zvezi z zaprosilom se pristojni organi 
dogovorijo pred nastankom stroškov. 

4. člen 

Če je ugoditev zaprosilu za podatke ali dejavnosti zunaj pristojnosti 
zaprošenega organa, ta organ nemudoma posreduje zaprosilo 
ustreznemu pristojnemu organu in o tem obvesti organ prosilca. 

5. člen 

1. Vsaka pogodbenica lahko v celoti ali delno odkloni izvrševanje 
zaprosila ali postavi določene pogoje zanj, če njena notranja 
zakonodaja to sodelovanje omejuje, če izvrševanje zaprosila 
ogroža varnost ali druge temeljne interese države ali je v nasprotju 
z njeno notranjo zakonodajo. 

2.0 razlogih za zavrnitev zaprosila za sodelovanje se nemudoma 
obvesti ustrezni pristojni organ pogodbenice prosilke. 
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6. člen 9. člen 

V skladu z notranjo zakonodajo pogodbenic veljajo za varovanje 
osebnih in drugih podatkov, ki si jih pogodbenici izmenjata v okviru 
svojega sodelovanja, naslednji pogoji: 

1) pogodbenica, ki prejme take podatke, jih sme uporabiti le v 
namene in pod pogoji, ki jih določi pogodbenica, ki jih je 
posredovala; 

2) pogodbenica prejemnica posredujočo pogodbenico na zaprosilo 
obvesti o uporabi takih podatkov in o rezultatih te uporabe; 

3) podatki se smejo izročati le pristojnim organom iz 2. člena tega 
sporazuma. Ti podatki se smejo izročiti drugim organom le ob 
predhodnem pisnem soglasju pogodbenice, ki je podatke 
posredovala; 

4) pogodbenica, ki posreduje zaprošene podatke, mora zagotoviti, 
da so pravilni. Če bi se izkazalo, da so bili posredovani neresnični 
podatki ali podatki, ki ne bi smeli biti razkriti, mora biti pogodbenica, 
ki je podatke prejela, o tem nemudoma obveščena. Pogodbenica, 
ki je podatke prejela, popravi vse neresnične podatke in 
nemudoma uniči vse podatke, ki so bili posredovani pomotoma 
ali katerih posredovanje ni bilo dovoljeno; 

5) na zahtevo upravičencev se vsi obstoječi podatki o njih kot 
tudi njihova načrtovana uporaba tem osebam pojasnijo. 
Obrazložitve glede osebnih podatkov ureja notranja zakonodaja 
pogodbenice, ki izroča take podatke; 

6) posredovani podatki se izbrišejo na zaprosilo pristojnega organa 
pogodbenice, ki je podatke posredovala, ko niso več potrebni ali 
ko je ta sporazum odpovedan, o čemer se vnaprej obvesti pristojni 
organ posredujoče pogodbenice; 

7) pogodbenici morata voditi evidenco o pošiljanju, prejemanju in 
brisanju osebnih podatkov; 

8) pogodbenici morata zagotoviti učinkovito zaščito vseh osebnih 
podatkov in s tem preprečiti dostop nepooblaščenim osebam do 
takih podatkov in jih tudi ne smeta spreminjati ali objavljati. 

7. člen 
i 

Carinski službi pogodbenic lahko, če se tako dogovorita, uporabita 
metodo kontrolirane pošiljke blaga, ki je lahko nedotaknjeno, 
odstranjeno ali v celoti ali delno zamenjano. 

Med sodelovanjem po tem sporazumu pristojni organi pogodbenic 
kot delovni jezik uporabljajo angleški jezik, če se ne dogovorijo 
drugače. 

10. člen 

Pristojni organi pogodbenic sodelujejo tudi pri usposabljanju, 
izmenjavi izkušenj in strokovnjakov, pri vzajemnem zagotavljanju 
pravnih informacij in podatkov o stanju glede kriminalitete in 
kriminalnih trendov v svojih državah. Finančne vidike takšnega 
sodelovanja sporazumno določijo pristojni organi pogodbenic. 

11. člen 

Pristojni organi pogodbenic se, če je to potrebno, sestanejo in 
ocenijo izvajanje tega sporazuma. 

12. člen 

Določbe tega sporazuma ne vplivajo na pravice in obveznosti 
pogodbenic, ki izhajajo iz drugih mednarodnih sporazumov, ki sta 
jih sklenili Republika Slovenija in Ruska federacija. 

13. člen 

1. Ta sporazum lahko pogodbenici sporazumno dopolnita z 
izmenjavo diplomatskih not. 

2. Ta sporazum začne veljati na petnajsti dan po tem, ko 
pogodbenici po diplomatski poti prejmeta zadnje uradno obvestilo, 
da so bile izpolnjene notranje zahteve za začetek veljavnosti 
tega sporazuma. 

3. Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas in ostane v veljavi 
šest mesecev od dneva, ko katera od pogodbenic drugi 
pogodbenici po diplomatski poti pošlje obvestilo o nameri, da 
sporazum odpove. 

Sestavljeno v Moskvi dne 15. maja 2001 v dveh izvirnikih v 
slovenskem, ruskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa 
besedila enako verodostojna. V primeru razlik v razlagi prevlada 
angleško besedilo. 

8. člen 
1 ■ Pogodbenici jamčita za zaupnost vseh podatkov, ki jih je ena 
izmed pogodbenic določila kot zaupne. 

2. Gradiva, podatke in tehnično opremo, posredovane v skladu s 
'em sporazumom, je mogoče izročiti tretji državi le ob pisnem 
Pristanku pristojnega organa pogodbenice, ki jih je prvi posredoval. 

Za Vlado Republike Slovenije Za Vlado Ruske Federacije 
dr. Rado Bohinc l.r. Boris Vjačeslavovič Grizlov l.r. 
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3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske 
federacije o sodelovanju v boju proti organizirani kriminaliteti, 
nedovoljenemu prometu z mamili, terorizmu in drugim oblikam 
kriminalitete sta v Moskvi 15. maja 2001 podpisala dr. Rado Bohinc, 
minister za notranje zadeve Republike Slovenije, in Boris 
Vjačeslavovič Grizlov, minister za notranje zadeve Ruske 
federacije. 

Sporazum bo predstavljal pravno podlago za policijsko sodelovanje 
z Rusko federacijo. 

Z Rusko federacijo nas povezuje predvsem problematika na 
področju hudih kaznivih dejanj na področju organiziranega 
kriminala (organiziranega tihotapljenja ljudi preko državne meje, 
ki ga vodijo kriminalne združbe, prostitucija, trgovanje z ljudmi) in 
nedovoljenega trgovanja z mamili ter terorizma, zato se sporazum 
dotika sodelovanja predvsem na teh področjih. V sporazumu je 
določeno tudi varstvo osebnih podatkov. 

Gre za standardni sporazum, ki jih je Slovenija sklepa z državami 
EU in državami kandidatkami za članstvo v EU. Kljub temu, da 
Rusija predstavlja pomembno svetovno velesilo, smo enake 
standarde uspeli vnesti tudi v ta sporazum. 

Po sporazumu bosta državi sodelovali na področju terorizma; 
nezakonitega prometa z mamili, psihotropnimi snovmi in 
prekurzorji; tihotapljenja; legalizacije (pranju) prihodkov, ki izvirajo 
iz kriminalitete; nezakonitega prometa z orožjem, strelivom, 
jedrskim in radioaktivnim materialom, razstrelivi in strupenimi 
snovmi; nezakonitega priseljevanja, trgovini z ljudmi in okoriščanju 
tretjih oseb s prostitucijo; gospodarske kriminalitete, vključno s 
kaznivimi dejanji na področju davkov ter na področju kraje vozil 
in z njo povezanim nezakonitim poslovanjem in nezakonitega 
prometa s kulturnimi in zgodovinskimi vrednotami. 

Sporazum je v skladu s politiko vključevanja Republike Slovenije 
v Evropsko unijo. Zaradi uveljavitve sporazuma ne bo treba sprejeti 
novih predpisov ali spremeniti veljavnih. 

Za izvajanje sporazuma bodo potrebna dodatna finančna sredstva 
v obliki potnih in drugih stroškov ter dnevnic, ki pa bodo načrtovana 
v okviru sredstev iz proračuna namenjenih za dejavnosti 
Ministrstva za notranje zadeve RS, ki je ključni pristojni organ, 
poleg Ministrstva za finance in Ministrstva za zdravje. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 

EVROPSKIH SKUPNOSTI 

I. Naslov predloga akta: 

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Ruske federacije o sodelovanju v boju proti organizirani 
kriminaliteti, nedovoljenemu prometu z mamili, terorizmu in drugim 
oblikam kriminalitete 

II. Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega 
sporazuma o pridružitvi« 

A Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, ki 
se nanašajo na predloženo gradivo 

/ 

B. V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene 

/ 

C. Razlogi za neizpolnitev obveznosti 

/ 

III. Skladnost predloga akta s predpisi ES: 

A. Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno) 

a) Akcijski načrt za boj proti organiziranemu kriminalu, OJ 
97/C 251/01 

b) Predpristopni pakt o boju proti organiziranemu kriminalu 
med državami članicami Evropske unije in državami 
kandidatkami iz Srednje in vzhodne Evrope in Cipra, OJ 
98/C 220/01 

B. Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES: 

DA 

C. Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 

/ 

IV. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z 
zgoraj navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

/ 

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

DA 

VI. Ali je predlog akta preveden In v kateri Jezik? 

Sporazum je bil podpisan v slovenskem, ruskem in angleškem 
jeziku. 

VII. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX, 
Komisija ES, države članice ES, SIGMA; OECD, Univerza,itd..) 

NE 

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

/ 

mag. Peter Jeglič l.r. Dr. Rado Bohinc l.r. 
državni podsekretar minister za notranje zadeve 
vodja Službe za evropske 
zadeve in mednarodno sodelovanje 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUDLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO ČEŠKE REPUDLIKE 0 

MEDSEDOJNI POMOČI PRI CARINSKIH 

ZADEVAH (DCZPCZ) 

■ EPA 297 - III 

) 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-1811-0060 
Številka: 424-10/2000-3 
Ljubljana, 13.09.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 40. seji dne 13. septembra 
2001 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ČEŠKE 
REPUBLIKE O MEDSEBOJNI POMOČI PRI CARINSKIH 
ZADEVAH, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
- mag. Anton Rop, minister za finance, 
- Darko Končan, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 
- Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Franc Košir, generalni direktor Carinske uprave Republike 

Slovenije, 
- Peter A. Bekeš, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

1. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Češke republike o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah, 
podpisan v Ljubljani 20. aprila 2001. 

2. člen 

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

* Besedilo sporazuma v češkem jeziku je na vpogled v Sektorju za 
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike 
Slovenije. 
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SPORAZUM MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 
VLADO ČEŠKE REPUBLIKE O 

MEDSEBOJNI POMOČI PRI CARINSKIH ZADEVAH 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Češke republike, v nadaljevanju 
"pogodbenici", sta 

glede na to, da je kršenje carinskih zakonov škodljivo za 
gospodarske, davčne in trgovinske interese njunih držav, 

glede na pomembnost zagotavljanja natančne odmere carinskih 
dajatev in drugih davkov na uvoz in izvoz blaga kot tudi natančnega 
določanja vrednosti in porekla takega blaga, 

ker priznavata potrebo po mednarodnem sodelovanju pri 
zadevah, ki se nanašajo na izvajanje in uveljavljanje carinskih 
zakonov, 

ker sta prepričani, da je mogoče s sodelovanjem med njunimi 
carinskimi organi povečati učinkovitost ukrepov pri carinskih 
kršitvah, 

ob upoštevanju Priporočila Sveta za carinsko sodelovanje o 
medsebojni upravni pomoči z dne 5. decembra 1953, 

ob upoštevanju določil Enotne konvencije Združenih narodov o 
mamilih iz leta 1961, dopolnjene s Protokolom iz leta 1972, in 
Konvencije o psihotropnih substancah iz leta 1971, pripravljene 
pod pokroviteljstvom Organizacije združenih narodov, in 
Konvencije Združenih narodov zoper nezakonit promet mamil in 
psihotropnih snovi iz leta 1988, 

sklenili: 

1. člen 
Opredelitev pojmov 

V tem sporazumu: 

a) "carinska zakonodaja" pomeni zakone in predpise, ki jih 
uveljavljajo carinski organi pri uvozu, izvozu in tranzitu blaga 
in se nanašajo na carinske in druge dajatve ter nadzor pretoka 
blaga čez državne meje; 

b) "carinske dajatve" pomenijo vse dajatve, davke, pristojbine 
in/ali druge dajatve, ki se odmerjajo in pobirajo na ozemljih 
pogodbenic pri uporabi carinske zakonodaje, ne vključujejo 
pa pristojbin in dajatev, katerih znesek je omejen na približne 
stroške opravljenih storitev; 

c) "organ prosilec" pomeni carinski organ, ki zaprosi za pomoč 
na podlagi tega sporazuma ali prejme tako pomoč; 

d) ''zaprošeni organ" pomeni carinski organ, ki prejme zaprosilo 
za pomoč na podlagi tega sporazuma ali da tako pomoč; 

e) "kršitev" pomeni vsako kršitev carinske zakonodaje kot tudi 
vsak poskus kršitve take zakonodaje; 

f) "carinski organ" pomeni v Republiki Sloveniji Ministrstvo za 
finance - Carinsko upravo Republike Slovenije in v Češki 
republiki Ministrstvo za finance, Generalni carinski direktorat; 

g) "osebni podatki" pomenijo vse podatke, ki se nanašajo na 
določenega ali določljivega posameznika. 

2. člen 
Področje uporabe sporazuma 

1. Pogodbenici si pomagata na način in pod pogoji, navedenimi 
v tem sporazumu, pri zagotavljanju pravilne uporabe carinske 
zakonodaje, še posebej s preprečevanjem, odkrivanjem in 
preiskovanjem kršitev te zakonodaje. 

2. Vsa pomoč na podlagi tega sporazuma se zagotavlja po 
notranjem pravu zaprošene pogodbenice in v okviru 
pristojnosti zaprošene uprave. 

3. člen 
Pomoč po zaprosilu 

1. Po zaprosilu organa prosilca mu zaprošeni organ priskrbi 
vse ustrezne podatke, ki mu omogočijo, da zagotovi pravilno 
uporabo carinske zakonodaje, med drugim tudi podatke o 
prevozu in odpošiljanju blaga, o razporejanju in namembnem 
kraju, o njegovi vrednosti in poreklu, ter podatke o storjenih 
ali načrtovanih dejanjih, ki kršijo ali bi lahko kršili tako 
zakonodajo. 

2. Po zaprosilu organa prosilca ga zaprošeni organ obvesti: 

a) ali je bilo blago, izvoženo z ozemlja ene pogodbenice, 
pravilno uvoženo na ozemlje druge pogodbenice, in kadar 
je primerno, navede carinski postopek, uporabljen za 
blago; 

b) ali je bilo blago, uvoženo na ozemlja ene pogodbenice, 
pravilno izvoženo z ozemlja druge pogodbenice, in kadar 
je primerno, navede carinski postopek, uporabljen za 
blago. 

3. Po zaprosilu organa prosilca zaprošeni organ sprejme 
potrebne ukrepe za zagotovitev nadzora nad: 

a) določenimi fizičnimi ali pravnimi osebami, za katere se 
utemeljeno domneva, da kršijo ali so kršile carinsko 
zakonodajo na ozemlju pogodbenice prosilke; 

b) kraji, kjer se blago skladišči na način, zaradi katerega je 
mogoče utemeljeno sumiti, da je namenjeno 
nedovoljenemu uvozu na ozemlje pogodbenice prosilke; 

c) pretokom blaga, za katerega organ prosilec sporoči, da 
bi lahko povzročilo resne kršitve carinske zakonodaje 
na ozemlju pogodbenice prosilke; 

d) prevoznimi sredstvi, za katera se upravičeno domneva, 
da so bila, so ali bi lahko bila uporabljena pri kršenju 
carinske zakonodaje na ozemlju pogodbenice prosilke. 
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4. člen 
Prostovoljna pomoč 

Carinski upravi pogodbenic si v okviru svojih pristojnosti 
zagotavljata pomoč, če menita, da je to potrebno za pravilno 
uporabo carinske zakonodaje, še posebej kadar prejmeta 
informacije, ki se nanašajo na: 

a) dejanja, s katerimi je bila kršena, je kršena ali bi lahko bila 
kršena ta zakonodaja in ki bi lahko zanimali drugo 
pogodbenico; 

b) nove načine ali metode, uporabljene pri kršenju te zakonodaje; 

c) blago, za katero je znano, da v zvezi z njim prihaja do resnih 
kršitev carinske zakonodaje na ozemlju druge pogodbenice; 

d) določene osebe, za katere se ve ali sumi, da kršijo zakonodajo, 
ki velja na ozemlju pogodbenice; 

e) prevozna sredstva in zabojnike, za katere se ve ali sumi, da 
so bili, so ali bi lahko bili uporabljeni pri kršenju carinske 
zakonodaje, ki velja na ozemlju druge pogodbenice. 

5. člen 
Strokovna pomoč 

1. Pomoč po tem sporazumu med drugim obsega podatke o: 

a) ukrepih za izvajanje, ki so lahko koristni pri preprečevanju 
kršitev; 

b) novih načinih, ki se uporabljajo pri kršitvah; 

c) opažanjih in ugotovitvah, ki izhajajo iz uspešne uporabe 
novih pripomočkov in metod za ukrepanje, in 

d) novih metodah in izboljšanih načinih carinske obravnave 
potnikov in tovora. 

2. Če to ni v nasprotju z njunim notranjim pravom, si carinski 
organi pogodbenic lahko prav tako prizadevajo za sodelovanje 
pri: 

a) dajanju pobud, razvoju in izboljšavi programov 
usposabljanja za svoje osebje; 

b) vzpostavljanju in vzdrževanju poti za medsebojno 
komuniciranje, da bi olajšali varno in hitro izmenjavo 
informacij; 

c) pospeševanju učinkovitega medsebojnega usklajevanja, 
vključno z izmenjavo osebja in strokovnjakov; 

d) proučevanju in preskušanju nove opreme ali postopkov; 

e) poenostavitvi svojih carinskih postopkov in 

f) vseh drugih splošnih upravnih zadevah, ki lahko zahtevajo 
skupno ukrepanje. 

6. člen 
Dostava/obveščanje 

Po zaprosilu organa prosilca sprejme zaprošeni organ v skladu s 
svojo zakonodajo vse potrebne ukrepe za: 

a) dostavo vseh dokumentov, 
t>) obveščanje o vseh odločitvah 

na podlagi tega sporazuma naslovnika, ki prebiva ali je ustanovljen 
na njegovem ozemlju. V takem primeru se uporablja tretji odstavek 
7. člena. 

7. člen 
Oblika in vsebina zaprosil za pomoč 

1. Zaprosila po tem sporazumu morajo biti pisna. Zaprosilu 
morajo biti priloženi dokumenti, potrebni za njegovo obravnavo. 
Kadar je nujno hitro ukrepanje, se lahko sprejme ustno 
zaprosilo, ki ga je treba takoj pisno potrditi. 

2. Zaprosila na podlagi prvega odstavka tega člena morajo 
vsebovati te podatke: 

a) navedbo organa prosilca, ki da zaprosilo, 

b) zaprošeni ukrep, 

c) predmet zaprosila in razlog zanj, 

d) zakone, predpise in druge pravne elemente v zvezi s 
tem, 

e) kolikor je mogoče natančne in celovite navedbe o fizičnih 
ali pravnih osebah, na katere se zaprosilo nanaša, 

f) povzetek pomembnih dejstev, razen v primerih, 
predvidenih v 6. členu, in 

g) povezava med zaprošeno pomočjo in zadevo, na katero 
se nanaša. 

3. Zaprosila je treba predložiti v uradnem jeziku zaprošenega 
organa, angleškem jeziku ali jeziku, ki je sprejemljiv za ta 
organ. 

4. a) Pomoč se zagotovi z neposrednim sodelovanjem med 
ustreznimi carinskimi organi. 

b) Če carinski organ zaprošene pogodbenice ni ustrezen 
organ za izpolnitev zaprosila, ga mora nemudoma poslati 
ustreznemu organu, ki v zvezi z njim ukrepa v skladu s 
svojimi zakonskimi pooblastili, ali pa organ prosilca obvesti 
o ustreznem postopku, po katerem se je treba ravnati pri 
takem zaprosilu. 

5. Če zaprosilo ne ustreza formalnim zahtevam, je mogoče 
zahtevati njegov popravek ali dopolnitev; lahko pa se odredijo 
varnostni ukrepi. 

8. člen 
Obravnavanje zaprosil 

1. Zaprošeni organ sprejme vse upravičene ukrepe za 
obravnavo zaprosila in po potrebi skuša zagotoviti vse uradne 
ali sodne ukrepe, potrebne za izpolnitev zaprosila. 

2. Carinski organ ene pogodbenice na zahtevo carinskega 
organa druge pogodbenice opravi vse potrebne preiskave, 
vključno z zaslišanjem izvedencev in prič ali oseb, osumljenih 
kršitve, in opravi preverjanja, inšpekcije in poizvedbe o dejstvih 
v zvezi z zadevami, na katere se nanaša ta sporazum. 

3. Po zaprosilu lahko zaprošeni organ v največji možni meri 
omogoči uradnim osebam organa prosilca prisotnost na 
ozemlju zaprošene pogodbenice, ko njegove uradne osebe 
raziskujejo kršitve, ki zanimajo organ prosilca. 
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4. Organ prosilec se, če tako zahteva, obvesti o času in kraju 
ukrepanja na podlagi zaprosila, tako da se ukrepanje lahko 
uskladi. 

5. Uradne osebe organa prosilca, ki so pooblaščene za 
preiskave kršitev, lahko zahtevajo, da zaprošeni organ 
pregleda ustrezne knjige, registre in druge dokumente ali 
nosilce podatkov in preskrbi njihove kopije oziroma da 
preskrbi vse informacije v zvezi s kršitvijo. 

9. člen 
Oblika sporočanja informacij 

1. Zaprošeni organ sporoči izide poizvedb organu prosilcu v 
obliki dokumentov, overjenih kopij dokumentov, poročil in 
podobnega, po potrebi pa tudi ustno. 

2. Dokumente, predvidene v prvem odstavku, lahko nadomestijo 
računalniški podatki v kakršni koli obliki z enakim namenom; 
hkrati je treba preskrbeti vse informacije, potrebne za razlago 
ali uporabo takih računalniških podatkov. 

10. člen 
Izjeme pri obveznosti zagotavljanja pomoči 

1. Kadar ena pogodbenica meni, da bi bili z izpolnitvijo zaprosila 
prizadeti njena suverenost, varnost, javni interes ali drugi 
bistveni državni interesi ali da bi bila kršena kaka 
gospodarska, poslovna ali poklicna skrivnost, je mogoče 
pomoč odreči oziroma jo dati le ob izpolnitvi določenih pogojev 
ali zahtev. Pomoč je prav tako mogoče odreči, če zaprosilo 
vključuje devizne ali davčne predpise, ki se ne nanašajo na 
carinske dajatve. 

2. Kadar organ prosilec prosi za pomoč, ki je sam ne bi mogel 
zagotoviti, če bi ga zanjo zaprosili, mora na to dejstvo v svojem 
zaprosilu opozoriti. Zaprošeni organ se mora potem odločiti, 
kako bo odgovoril na tako zaprosilo. 

3. Če je pomoč odložena ali zavrnjena, je treba to odločitev in 
razloge zanjo brez odlašanja sporočiti organu prosilcu. 

11. člen 
Obveznost spoštovanja zaupnosti 

1. Vsaka informacija, sporočena v kakršni koli obliki v skladu s 
tem sporazumom, je zaupna in zanjo velja enaka zaščita, kot 
je predvidena po ustreznih zakonih, ki veljajo za enako vrsto 
informacij v pogodbenici, ki jo je prejela. 

2. Osebne podatke je mogoče poslati, le če je raven varstva 
osebnih podatkov po zakonodaji pogodbenic enakovredna. 
Pogodbenici zagotovita vsaj raven varstva, ki temelji na 
načelih, navedenih v prilogi k temu sporazumu. 

12. člen 
Uporaba informacij 

1. Informacije, dokumente in druga sporočila v okviru 
medsebojne pomoči je mogoče uporabiti le za namene, ki so 
določeni v tem sporazumu, vključno z uporabo v sodnih ali 
upravnih postopkih. 

2. Organ prosilec ne sme uporabljati dokazov ali informacij, 
dobljenih po tem sporazumu, za drugačne namene, kot so 
navedeni v zaprosilu, brez predhodnega pisnega soglasja 
zaprošenega organa. 

3. Kadar so po tem sporazumu izmenjani osebni podatki, carinski 
organi pogodbenic zagotovijo, da so uporabljeni le za namene, 
navedene v zaprosilu, in v skladu z vsemi pogoji, ki bi jih 
lahko postavila zaprošena pogodbenica. 

4. Določbe prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za 
informacije v zvezi s kršitvami, ki se nanašajo na mamila in 
psihotropne snovi. Take informacije je mogoče sporočiti 
organom pogodbenice prosilke, ki so neposredno vključeni v 
boj proti nedovoljeni trgovini z drogami. 

13. člen 
Spisi, dokumenti in priče 

1. Carinski organi pogodbenic na zahtevo priskrbijo 
dokumentacijo v zvezi s prevozom in odpošiljanjem blaga z 
navedbo vrednosti, porekla, razporejanja in namembnega 
kraja blaga. 

2. Izvirnike spisov, dokumentov in drugega gradiva je mogoče 
zahtevati, le kadar kopije ne bi zadostovale. Na posebno 
zahtevo se kopije takih spisov, dokumentov in drugega gradiva 

4 ustrezno overijo. 

3. Izvirnike spisov, dokumentov in drugega gradiva, ki so bili 
poslani organu prosilcu, je treba vrniti ob prvi priložnosti. To 
ne vpliva na pravice zaprošenega organa ali drugih, ki so s 
tem povezani. Na zahtevo je treba izvirnike, potrebne za 
sodne postopke ali podobne namene, nemudoma vrniti. 

4. Na zaprosilo carinskega organa ene pogodbenice carinski 
organ druge pogodbenice po lastnem preudarku pooblasti 
svoje uslužbence, če ti uslužbenci na to pristanejo, da nastopijo 
kot priče v sodnih ali upravnih postopkih na ozemlju 
pogodbenice prosilke in predložijo spise, dokumente in drugo 
gradivo ali njihove overjene kopije, ki utegnejo biti potrebni za 
postopek. V takem zaprosilu je treba navesti čas, kraj in vrsto 
postopka in v kakšni vlogi bo uslužbenec pričal. 

14. člen 
Stroški 

1. Carinski organi pogodbenic se odpovedo vsem zahtevkom 
za povračilo stroškov, nastalih pri izvajanju tega sporazuma, 
razen stroškov za priče, honorarjev izvedencev in stroškov 
za tolmače, ki niso državni uslužbenci. 

2. Če so ali bodo za obravnavo zaprosila potrebni večji ali izredni 
stroški, se carinski organi pogodbenic posvetujejo, da bi določili 
pogoje, pod katerimi bo zaprosilo obravnavano, kot tudi način 
kritja stroškov. 

15. člen 
Izvajanje 

1. Izvajanje tega sporazuma se zaupa carinskim organom 
pogodbenic.Ti odločajo o vseh praktičnih ukrepih in dogovorih, 
potrebnih za njegovo uporabo, ob upoštevanju predpisov o 
varstvu podatkov. 

2. Po posvetovanju lahko carinski organi pogodbenic izdajo 
upravna navodila, potrebna za izvajanje tega sporazuma. 

3. Carinski organi pogodbenic se lahko dogovorijo, da bodo 
njihove preiskovalne službe med seboj v neposrednem stiku. 
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16. člen 
Začetek in prenehanje veljavnosti 

1. Sporazum se začasno uporablja od dneva podpisa in začne 
veljati prvi dan drugega meseca, ki sledi datumu, ko se 
pogodbenici po diplomatski poti obvestita, da so bile izpolnjene 
vse notranjepravne zahteve za začetek njegove veljavnosti. 

2. Carinski organi pogodbenic soglašajo, da se sestanejo zaradi 
ponovnega pregleda sporazuma ali obravnave drugih 
carinskih zadev, ki bi lahko izhajale iz njihovega medsebojnega 
odnosa, na zahtevo enega od carinskih organov ali po petih 
letih od datuma začetka veljavnosti sporazuma, razen če se 
med seboj pisno ne obvestijo, da tak pregled ni potreben. 

3. Sporazum je sklenjen za nedoločen čas, razen če ga katera 
koli pogodbenica pisno po diplomatski poti ne odpove. 
Sporazum preneha veljati šest mesecev po dostavi takega 
obvestila. 

4. Z začetkom veljavnosti tega sporazuma med Republiko 
Slovenijo in Češko republiko preneha veljati Sporazum med 
Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Vlado 
Češkoslovaške socialistične republike glede sodelovanja in 
medsebojni pomoči v carinskih zadevah, podpisan v Pragi 
17. maja 1967. 

Da bi to potrdila, sta podpisana, ki sta ju pravilno pooblastili njuni 
vladi, podpisala ta sporazum. 

Sklenjeno v Ljubljani, dne 20. aprila 2001 v dveh izvirnikih v 
slovenskem, češkem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa 
besedila enako verodostojna. Pri razlikah v razlagi je odločilno 
angleško besedilo. 

Za Vlado Za Vlado 
Republike Slovenije Češke republike 

Franc Košir l.r. Marcel Kulendik l.r. 

> 
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PRILOGA 

TEMELJNA NAČELA VARSTVA 

PODATKOV 

1 Osebni podatki, ki se avtomatsko obdelujejo, morajo biti: 

a) pridobljeni in obdelani pošteno in zakonito; 

b) hranjeni za določene in zakonite namene in se ne smejo 
uporabljati na način, nezdružljiv s temi nameni; 

c) primerni, ustrezni in ne preobsežni glede na namene, za 
katere se hranijo; 

d) natančni, in če je potrebno, sproti usklajevani; 

e) ohranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo oseb, na katere 
se podatki nanašajo le tako dolgo, kot je potrebno za 
namen, za katerega se ti podatki hranijo. 

2 Osebni podatki o zdravju ali spolnem življenju ne smejo biti 
avtomatsko obdelani, razen če notranje pravo ne zagotavlja 
ustreznega varstva. Enako velja za osebne podatke v zvezi 
s kazenskimi sodbami. 

3 Sprejeti je treba ustrezne varnostne ukrepe za varstvo 
osebnih podatkov, hranjenih v podatkovnih datotekah, pred 
nepooblaščenim uničenjem ali nenamerno izgubo kot tudi pred 
nepooblaščenim dostopom, spremembo ali razširjanjem. 

4 Vsaki osebi je treba omogočiti: 

a) da ugotovi obstoj datoteke osebnih podatkov, ki se 
avtomatsko obdelujejo, njene glavne namene kot tudi 
identiteto in običajno prebivališče ali glavni sedež 
upravljavca datoteke; 

b) da je v razumnih presledkih in brez pretirane zamude ali 
stroškov obveščena o tem, ali so osebni podatki, ki se 

nanašajo nanjo, hranjeni v datoteki, ki se avtomatsko 
obdeluje, in da ji take podatke sporočijo v razumljivi obliki; 

c) da, odvisno od primera, doseže popravek ali izbris takih 
podatkov, če so bili obdelani v nasprotju z določbami 
notranjega prava, ob upoštevanju temeljnih načel iz prvega 
in drugega odstavka te priloge; 

d) da se zateče k pravnim sredstvom, če zahteva za 
obvestilo oziroma, odvisno od primera, obvestilo, 
popravek ali izbris, omenjen v pododstavkih b) in c) tega 
odstavka, ni izpolnjena. 

5.1 Glede določb iz prvega, drugega in četrtega odstavka te 
priloge niso dovoljene nobene izjeme, razen v mejah, 
določenih v tem odstavku. 

5.2 Izjeme pri določbah prvega, drugega in četrtega odstavka te 
priloge so dovoljene, če so predvidene v zakonodaji 
pogodbenice in je to potreben ukrep v demokratični družbi v 
interesu: 

a) zaščite državne varnosti, javne varnosti, finančnih 
interesov države ali zatiranja kaznivih dejanj; 

b) varstva osebe, na katero se podatki nanašajo, ali pravic 
in svoboščin drugih. 

5.3 Zakon lahko določa omejitev uresničevanja pravic, določenih 
v pododstavkih b), c) in d) četrtega odstavka te priloge, v 
zvezi z datotekami osebnih podatkov, ki se avtomatsko 
obdelujejo in se uporabljajo za statistične ali za 
znanstvenoraziskovalne namene, kadar očitno ni 
nikakršnega tveganja, da bi bila kršena zasebnost oseb, na 
katere se podatki nanašajo. 

6 Nobene določbe te priloge ni mogoče razlagati, kot da omejuje 
ali drugače vpliva na možnost pogodbenice, da dodeli 
osebam, na katere se podatki nanašajo, širše varstvo, kot je 
določeno v tej prilogi. 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za finance (Carinska Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
uprava Republike Slovenije). Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike 
o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah nadomešča 
Sporazum med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in 
Vlado Češkoslovaške socialistične republike glede sodelovanja 
in medsebojni pomoči v carinskih zadevah, podpisan v Pragi 17. 
maja 1967, ki bo z začetkom veljavnosti novega sporazuma 
prenehal veljati. 

Mnenje Carinske uprave RS je bilo, da je potrebno posodobiti 
obstoječo mednarodno pogodbo In oblikovati novo, ustrezno 
pravno podlago za sodelovanje med carinskimi organi obeh držav. 
Končni namen sklenitve sporazuma je pravilna uporaba carinske 
zakonodaje in preprečevanje njenih zlorab. 

Bistveni elementi sporazuma med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Češke republike o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah 
so: opredelitev pojmov, področje dejavnosti, medsebojna pomoč, 
nadzor, preiskave, oblika in vsebina zaprosil za pomoč, 
spoštovanje zaupnosti informacij, izjeme pri obveznosti dajanja 
pomoči, določila glede stroškov pomoči, uporabe sporazuma, 
začetka in prenehanja veljavnosti sporazuma ter kot dodatek 
opredelitev temeljnih načel varstva podatkov. 

Sporazum je bil podpisan dne 20. aprila 2001 v Ljubljani. Sporazum 
sta podpisala za Republiko Slovenijo g. Franc Košir, Generalni 
direktor Carinske uprave RS, za Češko republiko pa g. Marcel 

Kulendik, Generalni direktor češke carine. Sporazum predvideva 
začasno uporabo od dneva podpisa. 

Zadevni sporazum je pripravljen na podlagi tipskega sporazuma, 
ki je bil sprejet na 72. seji Odbora za mednarodne odnose 
Državnega zbora 3. februarja 1999, ki pa je pripravljen na podlagi 
Protokola 5 o carinskem sodelovanju, ki je bil objavljen v zakonu 
o ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko 
Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovim 
državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi 
strani, s sklepno listino, ter Protokola, s katerem se spreminja 
Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni 
strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, 
ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani (MESP)(Uradni 
list RS, št.44/97). Sporazum je v skladu s predpisi Evropskih 
skupnosti. 

Zaradi ratifkacije ne bo potrebno spreminjati notranje zakonodaje 
Republike Slovenije. 

Za izvajanje sporazuma skrbi Carinska uprava Republike 
Slovenije. 

Za njegovo izvajanje ne bo potrebno zagotavljati dodatnih finančnih 
sredstev. 

t 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 
EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1. Naslov predloga akta: 

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Češke Republike o medsebojni pomoči pri carinskih 
zadevah 

2. Skladnost predloga akta z določbami Evropskega sporazuma 
o pridružitvi 

a. Navedba določb Evropskega sporazuma o pridružitvi, ki se 
nanašajo na predloženo gradivo: 
Protokol 5 o medsebojni pomoči med upravnimi organi v carinskih 
zadevah, ki je sestavni del Evropskega sporazuma o pridružitvi 
med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi 
in njihovim državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske 
unije na drugi strani, s sklepno listino, ter Protokola, s katerem se 
spreminja Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko 
Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi 
državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi 
strani (MESP)(Uradni list RS, št.44/97) 

b. V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 
Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke 
Republike o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah je smiselno 
skladen z določbami Porotokol 5 o medsebojni pomoči med 
upravnimi organi v carinskih zadevah, ki je sestavni del 
Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na 
eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, 
ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, s sklepno 
listino, ter Protokola, s katerem se spreminja Evropski sporazum 
o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi 
skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru ' 
Evropske unije na drugi strani 

c. Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

3, SKIadnost predloga aKta s predpisi E5 

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

Predlog je delno usklajen z: 
/ 

b. Ali je predlog zakona usklajen z ostalimi viri prava ES 
/ 

c. Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

upoštevati bilateralni značaj sporazuma 

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zaorai 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

- popolna uskladitev s predpisi ES bo dosežena do dne 
predvidenega vstopa RS v EU. 

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

-je 

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

-slovensko besedilo Sporazuma med Vlado Republike Slovenije 
in Vlado Češke republike o medsebojni pomoči pri carinskih 
zadevah je izdelano tudi v angleškem jeziku. 

/ 

7.) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov ( PHARE: TAIEX: 
Komisija ES; države članice ES, SIGMA. OECP; Univerza.,.) 

/ 

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

/ 

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

Stanko ŠTRAJN l.r. mag. Anton ROP l.r. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA 0 

ZRAČNEM PROMETU MED VLADO 

REPUDLIKE SLOVENIJE IN VLADO 

REPUDLIKE FRANCIJE (DFRZP) 

- EPA 298 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-1811-0050 
Številka: 345-05/2001-1 
Ljubljana, 13.09.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 40. seji dne 13. septembra 
2001 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O 
ZRAČNEM PROMETU MED VLADO REPUBLIKE 
SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE FRANCIJE, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
- dr. Pavel Gantar, minister, 
- Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Jožef Slana, državni podsekretar v Ministrstvu za promet, 
- Peter A. Bekeš, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve. 
Mirko Bandelj, l.r. 

GENERALNI SEKRETAR 

1. člen 2. člen 

Ratificira se Sporazum o zračnem prometu med Vlado Republike Sporazum se v izvirniku v slovenskem in francoskem jeziku 
Slovenije in Vlado Republike Francije, podpisan v Parizu, dne 20. glasi: 
julija 1998. 
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SPORAZUM O ZRAČNEM PROMETU 

MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN 

VLADO REPUBLIKE FRANCIJE 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Francije, v 
nadaljevanju imenovani pogodbenici, 

ki sta podpisnici Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu, ki 
je bila odprta za podpis v Chicagu 7. decembra 1944; 

v želji, da skleneta dodatni sporazum k navedeni konvenciji za 
uvedbo zračnega prometa med državama, 

sta se dogovorili o naslednjem: 

.1-Olen 
DEFINICIJE 

Izrazi v tem sporazumu, razen kadar je drugače določeno, imajo 
naslednji pomen: 

1. Izraz "konvencija" pomeni Konvencijo o mednarodnem 
civilnem letalstvu, ki je bila odprta za podpis v Chicagu 7. 
decembra 1944 ter vključuje vse spremembe te konvencije, 
ki so začele veljati v skladu z njenim 94. (a) členom ter sta jih 
ratificirali obe pogodbenici; vse priloge ter vse spremembe 
teh prilog, sprejete na podlagi 90. člena te konvencije, če te 
priloge ali te spremembe veljajo za obe pogodbenici. 

2. Izraz "pristojni organi" pomeni za Republiko Slovenijo 
Ministrstvo za promet in zveze, Upravo Republike Slovenije 
za zračno plovbo, in za Republiko Francijo Generalno direkcijo 
za civilno letalstvo ali katerokoli drugo osebo ali telo, ki ga ena 
od pogodbenic pooblasti za opravljanje katere od nalog, ki jih 
sedaj opravlja slovensko Ministrstvo za promet in zveze, 
Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo, ali francoska 
Generalna direkcija za civilno letalstvo. 

3. Izraz "določeni letalski prevoznik" pomeni prevoznika v 
zračnem prometu, ki je določen in pooblaščen v skladu s 4. 
členom tega sporazuma. 

4. Izraz "ozemlje" ima pomen, ki je določen v 2. členu konvencije. 

5. Izrazi "zračni promet", "mednarodni zračni promet", "letalski 
prevoznik", "pristanek v nekomercialne namene" imajo 
pomen, ki je določen v 96. členu konvencije. 

6. Izraz "določene proge" pomeni proge, navedene v tabeli prog, 
ki je priloga tega sporazuma. 

7. Izraz "dogovorjeni promet" pomeni mednarodni zračni promet, 
ki se lahko v skladu z določbami tega sporazuma uvede na 
določenih progah. 

8. Izraz "tarifa" pomeni tarifo ali ceno za prevoz potnikov in 
njihove prtljage in/ali blaga (z izjemo poštnih pošiljk) v rednem 
zračnem prometu, ki jo uporabljajo letalski prevozniki ter 
njihovi agenti, ter pogoje za veljavnost teh tarif ali cen. 

9. Izraz "priloga" pomeni prilogo k temu sporazumu ali vsako 
drugo prilogo, ki je bila spremenjena v skladu z določbami 22. 
člena tega sporazuma. Te priloge so sestavni del tega 
sporazuma. 

2. ČLEN 
DOLOČBE ČIKAŠKE KONVENCIJE, KI VELJAJO ZA 

MEDNARODNI ZRAČNI PROMET 

Pri izvajanju tega sporazuma pogodbenici upoštevata določbe 
konvencije, če se te določbe nanašajo na mednarodni zračni 
promet. 

3. ČLEN 
PODELITEV PRAVIC 

1. Vsaka pogodbenica prizna drugi pogodbenici naslednje 
pravice, ki se nanašajo na celotni redni in posebni mednarodni 
zračni promet: 

a) prelet ozemlja druge pogodbenice brez pristanka; 

b) pravica do pristanka na ozemlju druge pogodbenice v 
nekomercialne namene. 

2. Vsaka pogodbenica prizna drugi pogodbenici v tem sporazumu 
določene pravice zaradi uvedbe in opravljanja mednarodnega 
zračnega prometa na progah, določenih v tabeli prog, ki je 
priloga tega sporazuma. Za opravljanje dogovorjenega 
prometa na določenih progah se letalskemu prevozniku, ki 
ga določi vsaka od pogodbenic, prizna poleg pravic, navedenih 
v 1. odstavku tega člena, pravica do pristanka na ozemlju 
druge pogodbenice na mestih, navedenih na določenih progah, 
za vkrcanje ali izkrcanje potnikov, blaga ali pošte pri 
kombiniranem prometu, ki so namenjeni na ozemlje ali prihajajo 
z ozemlja pogodbenice, ki ga je določila. 

3. Ni možno nobeno tolmačenje določb tega sporazuma, po 
katerem bi imel določeni letalski prevoznik ene pogodbenice 
pravico, da na ozemlju druge pogodbenice za plačilo ali na 
osnovi najemne pogodbe vkrca potnike, blago ali pošto, 
namenjene v kakšen drug kraj na ozemlju druge pogodbenice. 

4. Za izvajanje določb tega sporazuma ima vsaka od pogodbenic 
pravico, da določi, katere zračne poti nad njenim ozemljem 
mora uporabljati in na katerih letališčih sme pristajati določeni 
letalski prevoznik druge pogodbenice. Določeni letalski 
prevoznik vsake pogodbenice bo imel pravico do 
obravnavanja, ki bo vsaj enako ugodno kot tisto, do katerega 
je upravičen prevoznik druge pogodbenice ali vsak drug 
prevoznik, ki zagotavlja podoben mednarodni zračni promet. 

4. ČLEN 
DOLOČITEV IN DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE 

PROMETA LETALSKIH PREVOZNIKOV 

1. Vsaka pogodbenica ima pravico določiti enega letalskega 
prevoznika za opravljanje dogovorjenega prometa na 
določenih progah. O svoji izbiri obvesti drugo pogodbenico 
po diplomatski poti. 

2. Ko ena od pogodbenic prejme obvestilo o določitvi letalskega 
prevoznika, pristojni organi druge pogodbenice, razen v 

poročevalec, št. 77 26 25. september2001 



primerih, določenih v 3. in 4. odstavku tega člena, brez 
odlašanja izdajo letalskemu prevozniku, ki je bil določen v 
skladu z določbami 1. odstavka tega člena, vsa potrebna 
dovoljenja za opravljanje prometa. 

3. Vsaka pogodbenica ima pravico, da odkloni določitev iz tega 
člena ali da določi pogoje, ki so po njenem mnenju potrebni za 
to, da lahko določeni letalski prevoznik uveljavlja pravice iz 3. 
člena tega sporazuma, v vseh primerih, ko ta pogodbenica 
meni, da nima dokazov, da je lastništvo ali dejanski nadzor 
nad tem letalskim prevoznikom v rokah pogodbenice, ki ga je 
določila, ali njenih državljanov. 

4. Za zagotovitev pravičnih in enakih možnosti lahko pristojni 
organi ene od pogodbenic zahtevajo, da letalski prevoznik, ki 
ga je določila druga pogodbenica, za uveljavljanje pravic iz 3. 
člena v vsakem trenutku dokaže, da je sposoben izpolnjevati 
določbe tega sporazuma ter pogoje, določene v zakonih in 
predpisih, ki veljajo pri opravljanju mednarodnega zračnega 
prometa za letalskega prevoznika, ki ga je določila ta 
pogodbenica. 

5. Ko je letalski prevoznik tako določen in dobi dovoljenje, sme 
kadarkoli začeti opravljati dogovorjeni promet pod pogoji, 
določenimi v tem sporazumu. 

5-ČLEN 
PREKLIC ALI ZAČASNA USTAVITEV DOVOLJENJA 

ZA OPRAVLJANJE PROMETA 

1. Vsaka pogodbenica ima pravico preklicati dovoljenje za 
opravljanje prometa ali ustaviti uresničevanje pravic iz tega 
sporazuma določenemu letalskemu prevozniku druge 
pogodbenice ali določiti za uresničevanje teh pravic take 
pogoje, ki se ji zdijo potrebni: 

- v vseh primerih, ko meni, da nima dokazov, da je lastništvo 
ali dejanski nadzor nad tem prevoznikom v rokah 
pogodbenice, ki ga je določila, ali njenih državljanov; 

- v vseh primerih, ko ta prevoznik ne spoštuje zakonov in 
predpisov pogodbenice, ki je odobrila te pravice, ali ni 
sposoben izpolniti določb 4. odstavka 4. člena; 

- v vseh primerih, ko ta prevoznik ne opravlja dogovorjenega 
prometa pod pogoji, ki so določeni v tem sporazumu. 

2. Ta pravica se uporablja le po posvetovanju z drugo 
pogodbenico, razen če so takojšen preklic, ustavitev 
uresničevanja ali uveljavitev pogojev po prvem odstavku tega 
člena nujni za preprečitev nadaljnjega kršenja omenjenih 
zakonov in predpisov ali določb tega sporazuma. Posvetovanje 
se mora opraviti v tridesetih (30) dneh od trenutka, ko ena od 
pogodbenic to zahteva, razen če ni dogovorjeno drugače. 

6-ČLEN 
NAČELA, KI UREJAJO OPRAVLJANJE 

DOGOVORJENEGA PROMETA 

1. Vsaka od pogodbenic zagotavlja določenim letalskim 
prevoznikom obeh pogodbenic enake in pravične možnosti 
za opravljanje dogovorjenega prometa, ki ga obravnava ta 
sporazum. Vsaka od pogodbenic se mora prepričati, da 
letalski prevoznik, ki ga je bila določila, deluje v spoštovanju 
tega načela. 

2. Za opravljanje dogovorjenega prometa se vsaka od 
pogodbenic prepriča, ali letalski prevoznik, ki ga določi, 
upošteva interese letalskega prevoznika, ki ga je določila 
druga pogodbenica, ter da neupravičeno ne opravlja prometa, 
ki ga zagotavlja le-ta na vseh ali na delu skupnih prog. 

3. Dogovorjeni promet, ki ga opravljajo določeni letalski 
prevozniki pogodbenic, mora biti prilagojen zahtevam javnosti 
po prevozu na določenih progah ter mora prvenstveno nuditi 
po primernem količniku zasedenosti, ki ustreza tarifam, 
določenim v skladu z določbami 17. člena tega sporazuma, 
kapaciteto, ki ustreza sedanjim in smiselno predvidljivim 
potrebam po prevozu potnikov, blaga ali pošte, tako da 
spodbuja skladen in ekonomsko uravnotežen razvoj 
letalskega prometa med ozemljema držav pogodbenic. 

4. Zgoraj omenjena kapaciteta se enakomerno razporedi med 
določenima letalskima prevoznikoma pogodbenic, ki opravljata 
dogovorjeni promet. 

5. Poleg tega sme določeni letalski prevoznik ene pogodbenice 
dati na razpolago dodatne kapacitete, če prometne potrebe 
na določenih progah to opravičujejo. O dodatnih kapacitetah 
se dogovorita določena letalska prevoznika, ki dogovor 
predložita v potrditev pristojnim organom pogodbenic. 

7. ČLEN 
UPORABA ZAKONOV IN PREDPISOV 

1. Zakoni in predpisi in postopki ene pogodbenice, s katerimi 
sta urejena vstop na njeno ozemlje ter odhod z njenega ozemlja 
za letala, ki opravljajo mednarodni zračni promet, ali ki urejajo 
uporabo ali upravljanje teh letal, veljajo za letala določenega 
letalskega prevoznika druge pogodbenice in ta letala jih morajo 
upoštevati pri prihodu, odhodu in med prisotnostjo na ozemlju 
prve pogodbenice. 

2. Zakoni in predpisi ene pogodbenice, ki se nanašajo na 
formalnosti prihoda, odhoda, tranzita, priseljevanja, carinskega 
nadzora ter karantene, veljajo za potnike, prtljago, posadko, 
blago in pošto v letalih določenega letalskega prevoznika 
druge pogodbenice med njihovo prisotnostjo na ozemlju prve 
pogodbenice. 

3. Zakoni in predpisi iz 1. in 2. odstavka tega člena so zakoni in 
predpisi, ki veljajo za domača letala, ki opravljajo mednarodni 
zračni promet, ter za potnike, prtljago, posadke, blago in pošto, 
ki jih prevažajo ta letala. 

, 3. ČLEN 
POTRDILA, SPRIČEVALA O SPOSOBNOSTI IN 

DOVOLJENJA 

1. Potrdila o plovnosti, spričevala o sposobnosti in dovoljenja, ki 
jih izda ali potrdi ena pogodbenica, druga pogodbenica prizna 
za potrebe opravljanja dogovorjenega prometa na določenih 
progah, ki so navedene v Prilogi 1 tega sporazuma, pod 
pogojem, da pogoji za pridobitev teh potrdil, spričeval in 
dovoljenj niso manj strogi od pogojev, ki jih predpisuje 
konvencija. 

2 Vsaka pogodbenica si pridržuje pravico, da za prelet nad 
svojim ozemljem in za pristanek na njem ne prizna veljav- 
nosti tistih spričeval o sposobnosti in dovoljenj, ki jih je njenim 
državljanom izdala ali potrdila druga pogodbenica ali tretja 
država. 
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9. ČLEN 
TEHNIČNA VARNOST POLETOV 

1. Vsaka pogodbenica uvede potrebne ukrepe, da na svojem 
ozemlju zagotovi izvajanje dogovorjenega prometa pod 
zadovoljivimi tehničnimi varnostnimi pogoji. Skrbi za to, da 
letalski prevoznik, ki ga je določila, te ukrepe upošteva. 

2. Če ima ena pogodbenica razumne razloge za prepričanje, da 
druga pogodbenica ne izvaja teh ukrepov, sme prva 
pogodbenica zahtevati takojšnje posvetovanje z drugo 
pogodbenico. 

10. ČLEN 
PRISTOJBINE 

1. Pristojbine, ki jih lahko zahtevajo pristojne oblasti ali telesa od 
določenih letalskih prevoznikov za uporabo javnih letališč, 
naprav za varnost in navigacijo ter drugih naprav, ki so pod 
njihovim nadzorom, so pravične, razumne, nediskriminacijske 
ter enakovredno razdeljene med kategorijami uporabnikov. 
Pristojbine ne smejo biti višje od tistih, ki jih za uporabo 
navedenih letališč in drugih naprav plačujejo vsi letalski 
prevozniki, ki opravljajo podoben mednarodni promet. 

2. Te pristojbine lahko odražajo, ne da bi ga presegle, ustrezen 
delež celotnega stroška, ki ga imajo pristojne oblasti ali telesa 
za nudenje letaliških naprav in storitev ter naprav za varnost 
in zračno navigacijo. Naprave in storitve, za katere se plačuje 
pristojbina, se dajo na razpolago ali nudijo na temelju 
učinkovitosti in ekonomskega izračuna. Pristojne oblasti ali 
telesa vsake pogodbenice si prizadevajo obvestiti določenega 
letalskega prevoznika druge pogodbenice o načrtovanih večjih 
spremembah pristojbin v razumnem času pred začetkom 
veljavnosti teh sprememb. V primeru povišanja pristojbin mora 
vsaka pogodbenica spodbujati posvetovanja med pristojnimi 
oblastmi ali telesi na svojem ozemlju ter prevozniki v zračnem 
prometu, ki so uporabniki teh storitev in naprav. 

11. ČLEN 
CARINSKE DAJATVE IN TAKSE 

1. Ob prihodu na ozemlje ene pogodbenice so letala, s katerimi 
opravlja mednarodni zračni promet določeni letalski prevoznik 
druge pogodbenice, njihova običajna oprema, gorivo, maziva, 
tehnični potrošni material, nadomestni deli vključno z motorji, 
zaloge na letalu, ki vključujejo med drugim hrano, nealkoholne 
in alkoholne pijače, tobak in druge izdelke, ki so namenjeni za 
prodajo potnikom ali da bi jih slednji v razumnih količinah 
potrošili med letom, ter drugi predmeti, ki se uporabljajo 
izključno za upravljanje ali vzdrževanje letal, ki opravljajo 
mednarodni zračni promet, po načelu recipročnosti oproščeni 
vseh uvoznih omejitev, davkov na posest ter davkov na 
kapital, carinskih dajatev, trošarine in podobnih dajatev in 
taks, ki jih predpisujejo državne in lokalne oblasti, pod pogojem, 
da ta oprema in zaloge ostanejo na letalu. 

2. Na osnovi vzajemnosti so davkov, davščin, taks in pristojbin 
iz 1. odstavka z izjemo dajatev, ki temeljijo na stroških za 
opravljene storitve, oproščeni tudi: 

a) zaloge na letalu, pripeljane ali dobavljene na ozemlju ene 
pogodbenice v razumnih količinah ter natovorjene, da bi 
se porabile na letalih, ki jih za mednarodni zračni promet 
uporablja določeni letalski prevoznik druge pogodbenice, 
pri odhodu s tega ozemlja, tudi če bodo te zaloge 
uporabljene na delu poti nad ozemljem pogodbenice, v 
kateri so bile natovorjene; 

b) običajna oprema in rezervni deli, vključno z motorji, 
pripeljani na ozemlje ene pogodbenice za redno in izredno 
vzdrževanje, popravilo in oskrbovanje letal, ki jih za 
mednarodni zračni promet uporablja določeni letalski 
prevoznik druge pogodbenice; 

c) gorivo, maziva in tehnični potrošni material, pripeljani ali 
dobavljeni na ozemlju ene pogodbenice, ki bodo uporabljeni 
na letalih, ki jih za mednarodni zračni promet uporablja 
določeni letalski prevoznik druge pogodbenice, tudi če 
bodo te zaloge uporabljene na delu poti nad ozemljem 
pogodbenice, v kateri so bile natovorjene; 

d) vseh vrst komercialni material manjše vrednosti, ki je 
potreben za delovanje določenega letalskega prevoznika 
ene pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice; 

e) reklamne tiskovine, med drugim vozni redi, brošure, 
tiskovine z ilustracijami ali brez njih, ki so pripeljani na 
ozemlje ene pogodbenice in namenjeni, da jih določeni 
letalski prevoznik druge pogodbenice brezplačno razdeli 
v reklamne namene; 

f) reklamni predmeti, ki jih na ozemlje ene pogodbenice 
pripelje določeni letalski prevoznik druge pogodbenice in 
so namenjeni brezplačnemu razdeljevanju; 

3. Pristojne oblasti lahko zahtevajo, da se oprema in zaloge iz 
1. in 2. odstavka tega člena dajo pod njihov nadzor ali kontrolo. 

4. Oprostitve, predvidene v tem členu, se bodo uporabljale tudi, 
kadar določeni letalski prevoznik ene pogodbenice sklene 
pogodbo z drugim prevoznikom, ki uživa enake oprostitve s 
strani druge pogodbenice za nudenje ali transfer na ozemlje 
druge pogodbenice predmetov, naštetih v 1. in 2. odstavku 
tega člena. 

12. ČLEN 
ODNOSI MED DOLOČENIMI LETALSKIMI PREVOZNIKI 

Vsa komercialna in tehnična vprašanja, ki jih ne urejajo ta 
sporazum ali drugi sporazumi med pogodbenicama, ki se nanašajo 
na opravljanje zračnega prometa in na prevoz potnikov, prtljage, 
blaga in pošte v dogovorjenem prometu, ter vsa vprašanja, ki se 
nanašajo na komercialno sodelovanje, posebej na določanje 
voznih redov, na kapaciteto v skladu z določbami 4. odstavka 6. 
člena tega sporazuma ter na pogostost poletov, se urejajo v 
dogovoru med določenimi letalskimi prevozniki pogodbenic. 
Dogovor med določenimi letalskimi prevozniki ter vse njegove 
morebitne spremembe se predložijo v vednost pristojnim 
organom pogodbenic. 

13. ČLEN 
ADMINISTRATIVNI POSTOPKI 

1. Pogodbenici si prizadevata, da bosta za izvajanje tega 
sporazuma olajšali administrativne postopke, ki jih nalagajo 
njuni nacionalni zakonodaji in nacionalni in lokalni predpisi, ter 
da ne bosta določenemu letalskemu prevozniku druge pogod- 
benice naložili obveznosti, ki bi bile v nasprotju s cilji tega 
sporazuma. 

2. Za določenega prevoznika ene pogodbenice ne smejo veljati 
strožje obveznosti ali administrativni postopki, kot so tisti, ki 
jih druga pogodbenica predpisuje svojemu določenemu 
letalskemu prevozniku, ki opravlja podoben mednarodni zračni 
promet. 
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14. Plen 
KOMERCIALNA PREDSTAVNIŠTVA DOLOČENIH 

LETALSKIH PREVOZNIKOV 

1. Vsaka pogodbenica po načelu recipročnosti odobri 
določenemu letalskemu prevozniku druge pogodbenice 
pravico, da na njenem ozemlju vzdržuje tehnične, operativne, 
administrativne in komercialne ter druge službe, kijih potrebuje 
za izvajanje svoje dejavnosti. 

2. Določeni letalski prevoznik vsake pogodbenice ima v skladu 
z zakoni in predpisi druge pogodbenice glede vstopa, bivanja 
in zaposlitve pravico, da pripelje in vzdržuje na ozemlju druge 
pogodbenice svoje lastno vodstveno, komercialno, tehnično, 
upravljavsko in drugo specializirano osebje, ki ga potrebuje 
za opravljanje zračnega prometa. 

3. Določeni letalski prevoznik vsake pogodbenice ima v skladu 
z veljavno zakonodajo in predpisi pravico, da za potrebe 
spodbujanja zračnega prometa odpre pisarne na ozemlju 
druge pogodbenice. 

4. Vsaka pogodbenica po načelu recipročnosti odobri 
zastopnikom določenega letalskega prevoznika druge 
pogodbenice pravico do dostopa na letališče, na operativna 
območja za letala ter do posadke in potnikov določenega 
letalskega prevoznika. 

5. Poleg tega vsaka pogodbenica dovoli v skladu s svojimi zakoni 
In predpisi za kratka obdobja vstop na svoje ozemlje 
dodatnemu osebju, ki ga določeni letalski prevoznik druge 
pogodbenice začasno potrebuje za normalno opravljanje 
svojih dejavnosti. 

6. Pogodbenici morata zagotoviti, da lahko potniki ne glede na 
državljanstvo pri nakupu vozovnic za potovanja na določenih 
progah izbirajo med prevozniki in da lahko vozovnice kupujejo 
v lokalni valuti ali v prosto konvertibilni valuti. Enaka načela 
veljajo za prevoz blaga. 

7. Po načelu recipročnosti ima določeni letalski prevoznik vsake 
pogodbenice dovoljenje, da na ozemlju druge pogodbenice 
prodaja v lokalni valuti in v prosto konvertibilni valuti s svojimi 
prevoznimi dokumenti potniške ali tovorne zmogljivosti v 
lastnih uradih ali po prosto izbranih pooblaščenih agentih. V ta 
namen ima pravico na ozemlju druge pogodbenice imeti v 
svojem imenu odprte bančne račune v valuti ene ali druge 
pogodbenice ali v prosto konvertibilni valuti po svoji izbiri. 

15. ČLEN 
STORITVE ZEMELJSKE PODPORE 

1. Določeni letalski prevoznik ene pogodbenice pooblasti v 
skladu z veljavnimi zakoni in predpisi določenega prevoznika 
druge pogodbenice, da mu nudi storitve zemeljske podpore 
na ozemlju druge pogodbenice. Nudene storitve so enake 
tistim, ki so jih deležne vse letalske družbe, ki opravljajo 
podoben mednarodni zračni promet. 

2. Če pogodbenici skupaj ugotovita, da na njunih ozemljih 
obstajajo kakovostno primerljive alternativne storitve 
zemeljske podpore, določena letalska prevoznika nista več 
obvezana spoštovati določb zgornjega 1. odstavka. 

3. Tarife za podporo se določajo na osnovi realnih stroškov v 
vsaki državi ter količine in kakovosti vzajemno nudenih 
storitev; spremembe tarif je treba napovedati vsaj trideset 
(30) dni vnaprej. 

16. ČLEN 
PRENOS PRESEŽKA DOHODKA 

1. Določeni letalski prevoznik vsake pogodbenice ima po načelu 
recipročnosti pravico, da zaprosi za konverzijo in prenos v 
svojo državo razlike med lokalnimi prihodki in odhodki. 
Dovoljenje za konverzijo in prenos bo hitro izdano po 
menjalnem tečaju, ki velja za transakcije in za prenos na dan, 
ko je bila vložena prošnja. 

2. Ne glede na določbe 1. odstavka tega člena ima določeni 
letalski prevoznik ene pogodbenice možnost, da uporabi del 
ali ves presežek prihodka, ustvarjenega v lokalni valuti na 
ozemlju druge pogodbenice, da z njim v lokalni valuti plača 
izdatke, ki nastanejo pri opravljanju njegove prevozne 
dejavnosti ter za storitve na tleh, ki so v neposredni zvezi z 
zračnim prometom. 

3. Če so plačila med pogodbenicama urejena s posebnim 
sporazumom, velja tak sporazum. 

17. ČLEN 
TARIFE 

1. Tarife, ki jih določeni letalski prevoznik ene pogodbenice 
zaračunava za prevoz na ozemlje ali z ozemlja druge 
pogodbenice, morajo biti določene v primernih zneskih; pri 
tem naj se upoštevajo vsi ustrezni dejavniki, kot so poslovni 
stroški, primeren dobiček ter tarife, ki jih zaračunavajo drugi 
prevozniki v zračnem prometu. Pristojni organi pogodbenic 
skrbijo za spoštovanje tu navedenih kriterijev. 

2. Če pristojni organi ene pogodbenice ocenijo, da tarife ali ena 
od tarif, ki jih zaračunava določeni letalski prevoznik druge 
pogodbenice, niso v skladu s kriteriji, določenimi v 1. odstavku 
tega člena, smejo ne glede na določbe 5. člena zahtevati 
posvetovanje o tem vprašanju s pristojnimi organi druge 
pogodbenice. Do tega posvetovanja mora priti v tridesetih 
(30) dneh po predaji zahtevka. 

3. O tarifah iz 1. odstavka tega člena se, če je mogoče, 
dogovorita določena prevoznika obeh pogodbenic. Določena 
letalska prevoznika, kadarkoli je to mogoče, določita te tarife 
v okviru postopka, uveljavljenega v Mednarodnem združenju 
letalskih prevoznikov ali podobnem telesu. 

4. Tako določene tarife je treba predložiti v odobritev pristojnim 
organom obeh pogodbenic, ki morajo sporočiti svojo odločitev 
v roku 30 dni po vložitvi zahtevka. V posebnih primerih se 
lahko omenjeni organi dogovorijo za krajši rok. 

5. Če tarif ni mogoče določiti v skladu z določbami 3. odstavka 
tega člena ali če pristojni organi ene pogodbenice obvestijo 
pristojne organe druge pogodbenice, da se ne strinjajo s 
tarifami, določenimi v skladu z določbami 3. odstavka tega 
člena, poskusijo pristojni organi obeh pogodbenic določiti tarifo 
z medsebojnim sporazumom. Do takšnega posvetovanja mora 
priti v 30 dneh, ko se ugotovi, da ni dogovora. 

6. Če se pristojni organi obeh pogodbenic ne morejo 
sporazumeti, da bi potrdili tarife, ki so jim bile predložene v 
skladu s 4. odstavkom tega člena, ali da bi določili tarife v 
skladu s 5. odstavkom tega člena, se spor rešuje V skladu z 
določili 23. člena tega sporazuma. 

7. Tarife, določene v skladu z določbami tega člena, veljajo vse 
dotlej, dokler se ne določijo nove tarife. Vendar pa v skladu s 
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tem odstavkom veljavnosti ni mogoče podaljšati za dlje kot 
dvanajst (12) mesecev od dneva, ko bi praviloma prenehale 
veljati. 

13- ČLEN 
POTRDITEV PROGRAMOV LETENJA 

1. Določeni letalski prevoznik ene pogodbenice mora predložiti 
svoj program letenja v odobritev pristojnim organom druge 
pogodbenice. 

2. Ta program se predloži vsaj trideset (30) dni pred začetkom 
letenja in mora zajemati rede letenja, pogostost prometa, vrste 
uporabljenih letal ter njihovo konfiguracijo. 

3. Vsako morebitno kasnejšo spremembo se predloži v odobritev 
pristojnim organom druge pogodbenice. 

19- Plen 
TRANZIT 

1. Postopek pregleda potnikov v tranzitu čez ozemlje ene 
pogodbenice je poenostavljen. 

2. Prtljaga in blago v tranzitu čez ozemlje ene pogodbenice sta 
oproščena vseh carinskih dajatev, stroškov pregleda in 
podobnih taks. 

20. ČLEN 
STATISTIČNI PODATKI 

Pristojni organi ene pogodbenice bodo dali pristojnim organom 
druge pogodbenice na njihovo zahtevo na razpolago statistične 
podatke ali vse podobne informacije, ki se nanašajo na opravljanje 
dogovorjenega prometa. 

21. ČLEN 
VARNOST ZRAČNE PLOVBE 

1. V skladu s svojimi obveznostmi po mednarodnem pravu 
pogodbenici potrjujeta, daje medsebojna obveznost varovanja 
civilnega zračnega prometa pred nezakonitimi dejanju 
sestavni del tega sporazuma. 

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

3. Pogodbenici ravnata v skladu z določbami Konvencije o 
kaznivih dejanjih in drugih dejanjih, storjenih na letalih, sprejete 
v Tokiu 14. septembra 1963, Konvencije o zatiranju nezakonite 
ugrabitve zrakoplovov, sprejete v Haagu 16. decembra 1970, 
Konvencije o zatiranju nezakonitih dejanj zoper varnost 
civilnega letalstva, sprejete v Montrealu 23. septembra 1971, 
Protokola o zatiranju nezakonitih nasilnih dejanj na letališčih 
za mednarodno civilno zrakoplovstvo, podpisanega v 
Montrealu 24. februarja 1988, ter določbami drugih veljavnih 
sporazumov med pogodbenicama. 

4. Pogodbenici v medsebojnih odnosih ravnata v skladu s 
standardi varnosti zračne plovbe v tisti meri, v kateri veljajo 
zanju, v skladu s prakso, ki jo priporoča Mednarodna 
organizacija civilnega letalstva in so opredeljeni v prilogah 

Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu; pogodbenici 
bosta zahtevali od letalskih družb, ki imajo svoj sedež ali 
stalno prebivališče na njunem ozemlju, ter od letaliških podjetij 
na njunem ozemlju, da delujejo v skladu s predpisi o varnosti 
zračne plovbe. 

5. Pogodbenici se strinjata, da morajo njune letalske družbe 
spoštovati letalske varnostne predpise, navedene v 4. 
odstavku tega člena, ki jih druga pogodbenica v skladu s 7. 
členom tega sporazuma zahteva za vstop, izstop ali 
navzočnost na ozemlju te pogodbenice. Vsaka pogodbenica 
zagotavlja, da se bodo na njenem ozemlju izvajali učinkoviti 
ukrepi za varovanje letal, za pregled potnikov in njihove prtljage 
ter za ustrezen pregled posadk, blaga in zalog na letalu pred 
in med vkrcavanjem ali nakladanjem. Pogodbenici bosta tudi 
z naklonjenostjo obravnavali vsako zahtevo za uvedbo 
razumnih varnostnih ukrepov zaradi neposredne grožnje. 

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

7. Če pogodbenica upravičeno meni, da druga pogodbenica ne 
ravna v skladu z letalskimi varnostnimi predpisi iz tega člena, 
sme ta pogodbenica zahtevati takojšnja posvetovanja z drugo 
pogodbenico. Če pogodbenici ne dosežeta zadovoljivega 
sporazuma v petnajstih (15) dneh od prejema zahtevka po 
po-svetovanju, je to ne glede na določbe 5. člena razlog za 
začasno prenehanje pravic obeh pogodbenic iz naslova tega 
sporazuma, in to v devetdesetih (90) dneh. Če je to upravičeno 
v nujnem primeru, ki pomeni neposredno in izredno grožnjo 
za varnost potnikov, posadke ali letal ene pogodbenice, ter 
druga pogodbenica ni ustrezno izpolnila svojih obveznosti iz 
4. in 5. odstavka tega člena, sme pogodbenica nemudoma 
uvesti ustrezne začasne varnostne ukrepe za odvrnitev 
grožnje. Ukrep, sprejet v skladu s tem odstavkom, preneha 
veljati v trenutku, ko se začne druga pogodbenica ravnati po 
določbah tega člena. 

22. ČLEN 
AMANDMAJI IN SPREMEMBE 

1. Pristojni organi pogodbenic se v duhu tesnega sodelovanja 
po potrebi posvetujejo glede izvajanja in zadovoljivega 
spoštovanja določil tega sporazuma in njegove priloge. 
Posvetovanja se morajo začeti čimprej v roku šestdesetih 
(60) dni od dneva, ko je druga pogodbenica prejela zahtevek 
za posvetovanja, razen če se pogodbenici ne dogovorita 
drugače. 

2. Določbe tega sporazuma ali njegove priloge se lahko 
spremenijo z izmenjavo pisem ali s posvetovanji. Posvetovanja 
se morajo začeti čimprej v roku šestdesetih (60) dni od dneva, 
ko je druga pogodbenica prejela zahtevek za posvetovanja, 
razen če se pogodbenici ne dogovorita drugače. 

3. Če ena od pogodbenic želi spremeniti določbe priloge k temu 
sporazumu, opravita izmenjavo pisem ali posvetovanja iz 2. 
odstavka tega člena pristojna organa pogodbenic. 

4. Spremembe tega sporazuma in njegove priloge, za katere 
sta se pogodbenici dogovorili v skladu z določbami 2. in 3. 
odstavka tega člena, veljajo začasno od dneva podpisa in jih 
morata pogodbenici potrditi z izmenjavo diplomatskih not. 
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23. ČLEN 
REŠEVANJE SPOROV 

35. ČLEN 
ODPOVED 

1. Vse spore, ki bi nastali med pogodbenicama v zvezi s 
tolmačenjem ali izvajanjem tega sporazuma, bosta 
pogodbenici poskušali najprej rešiti z neposrednimi pogajanji 
ali po diplomatski poti. 

2. Če pogodbenici ne dosežeta sporazuma s pogajanji, lahko 
predložita spor osebi ali telesu, za katerega se dogovorita, ali 
na zahtevo ene pogodbenice arbitražnemu sodišču, ki ga 
sestavljajo trije razsodniki. Vsaka pogodbenica določi enega 
razsodnika, ta dva pa tretjega razsodnika, ki ne sme biti 
državljan nobene od pogodbenic in je tudi predsednik 
arbitražnega sodišča. Vsaka pogodbenica imenuje svojega 
razsodnika v šestdesetih (60) dneh od dneva, ko ena 
pogodbenica preda diplomatsko noto z zahtevo po arbitraži; 
tretji razsodnik se izbere v petinštiridesetih (45) dneh po 
imenovanju prvih dveh. Če ena od pogodbenic v šestdesetih 
(60) dneh ne imenuje svojega razsodnika ali če v zgoraj 
navedenem roku ni mogoče doseči dogovora o tretjem 
razsodniku, lahko katerakoli pogodbenica zahteva od 
predsednika Mednarodne organizacije civilnega letalstva, da 
opravi potrebna imenovanja. 

3. Arbitražno sodišče določi svoj poslovnik. Vsaka pogodbenica 
plača stroške svojega razsodnika, preostale stroške 
arbitražnega sodišča pa krijeta pogodbenici enako. 

4. Pogodbenici bosta spoštovali vsako odločitev, ki bo sprejeta 
na podlagi 2. odstavka tega člena. 

5. V primeru, da pogodbenica ne upošteva odločitve, sprejete 
na podlagi zgornjega 2. odstavka, in dokler traja to 
neupoštevanje, sme druga pogodbenica omejiti, začasno 
prekiniti ali preklicati uveljavljanje pravic ali ugodnosti, 
odobrenih v skladu s tem sporazumom pogodbenici, ki ne 
izpolnjuje svojih obveznosti. 

,24. ČLEN 
USKLADITEV Z VEČSTRANSKIMI KONVENCIJAMI 

Ta sporazum s prilogo bo usklajen z vsemi mednarodnimi 
konvencijami, ki bodo hkrati obvezovale pogodbenici. 

Vsaka pogodbenica lahko kadarkoli po diplomatski poti sporoči, 
da odpoveduje ta sporazum. Hkrati mora to obvestilo poslati 
Mednarodni organizaciji civilnega letalstva. V tem primeru 
sporazum preneha veljati dvanajst (12) mesecev po datumu, ko 
je obvestilo prejela druga pogodbenica, razen v primeru, da se 
obvestilo soglasno umakne pred potekom tega roka. Če druga 
pogodbenica ne potrdi prejema sporočila o odpovedi, se šteje, da 
ga je prejela petnajst (15) dni po dnevu, ko ga je prejela Mednarodna 
organizacija civilnega letalstva. 

2$. ČLEN 
REGISTRACIJA PRI MEDNARODNI ORGANIZACIJI 

CIVILNEGA LETALSTVA 

Ta sporazum in njegova priloga se registrirata pri Mednarodni 
organizaciji civilnega letalstva. 

27. ČLEN 
ZAČETEK VELJAVNOSTI 

Vsaka pogodbenica obvesti drugo, da so izpolnjeni vsi zahtevani 
ustavni pogoji za uveljavitev tega sporazuma, ki začne veljati na 
dan prejema zadnjega obvestila. Določbe tega sporazuma se 
začasno uporabljajo od dneva podpisa. 

Da bi to potrdila, sta pooblaščena predstavnika obeh vlad pod- 
pisala ta sporazum. 

Sestavljeno v Parizu dne 20.7.1998 v dveh izvodih v slovenskem 
in francoskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako 
verodostojni. 

ZA VLADO ZA VLADO 
REPUBLIKE SLOVENIJE REPUBLIKE FRANCIJE 

Anton Bergauer Jean -Louis Gayssot 

PRILOGA 1 
TABELA PROG 

1. Proga, na kateri lahko opravlja zračni promet slovenski določeni 
letalski prevoznik: 

iz Slovenije v Pariz. 

2. Proga, na kateri lahko opravlja zračni promet francoski določeni 
letalski prevoznik: 

iz Francije v Ljubljano ali Maribor. 

Opomba: 

Določena letalska prevoznika lahko opravljata promet v kraje, 
ki niso navedeni v tej tabeli prog v okviru sporazuma, 
sklenjenega med letalskima prevoznikoma, ki ga morata 
potrditi pristojna organa. 
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3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum o zračnem prometu med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Republike Francije sta podpisala mag. Anton Bergauer, 
minister za promet in zveze Republike Slovenije, in g. Jean-Louis 
Gayssot, minister za opremo, promet in stanovanjsko politiko 
Republike Francije. Sporazum je bil podpisan v dveh izvirnikih v 
slovenskem in francoskem jeziku. 

Sporazum je bil podpisan 20. julija 1998 v Parizu. 

Sporazum ureja redni zračni promet med državama in vsebuje 
določila o prometnih pravicah, njihovi pridobitvi, izvrševanju in 
preklicu, oziroma o začasni ustavitvi izvrševanja pravic, določitvi 
prevoznika, izdaji dovoljenj, določanju zmogljivosti, uporabi 
zakonov in predpisov posamezne države, varnosti zračne plovbe, 
priznavanju potrdil, spričeval in dovoljenj, oprostitvi carin in drugih 
dajatev, komercialnih predstavništev pravoznikov in prenosu 
presežka dohodka, določitvi tarif, reševanju sporov in podobno. 

Sporazum začne veljati na dan prejema zadnjega obvestila, s 
katerim se pogodbenici obvestita, da so izpolnjeni vsi ustavni 
postopki za uveljavitev sporazuma. Določbe sporazuma se 
začasno uporabljajo od dneva podpisa. 

V skladu z drugim odstavkom 75. člena Zakona o zunanjih zadevah 
(Ur. I. RS, št. 45/7.6.2001) Sporazum o zračnem prometu med 
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije ratificira 
Državni zbor Republike Slovenije. 

Za izvajanje sporazuma ni potrebno sprejeti novih ali spremeniti 
veljavnih predpisov. 

V zvezi s sklenitvijo in izvajanjem sporazuma ne bodo nastale za 
Republiko Slovenijo nobene finančne obveznosti. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 
EVROPSKIH SKUPNOSTI 

11 Naslov predloga akta: 

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prometu med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Republike Francije 

41 Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoral 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

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

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

/ 

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

/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

3) Skladnost predloga akta s predpisi EU 

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

/ 

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

/ 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

5) Ali so zaoral navedeni pravni viri ES prevedeni v 

6) Ali |e predlog akta preveden In v kateri lezlk? 

■ H 

71 Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...) 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanle roka za uskladitev 

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe 

JOŽE TALER, 
univ. dipl. pravnik, l.r. 

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa 

Jakob PRESEČNIK, 
minister, l.r. 

/ 
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Predlog 

AKTA 0 NASLEDSTVU SPORAZUMOV 

NEKDANJE JUGOSLAVIJE Z VELIKIM 

VOJVODSTVOM LUKSEMBURG, KI NAJ 

OSTANEJO V VELJAVI MED REPUBLIKO 

SLOVENIJO IN VELIKIM VOJVODSTVOM 

LUKSEMDURG (DLUNSNJ) 

EPA 299 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 81. člena zakona o zunanjih zadevah. 

EVA: 2001-1811-0033 
Številka: 557-08/2001-1 
Ljubljana, 13.09.2001 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot 
njena predstavnika pri delu Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovala: 

Vlada Republike Slovenije je na 40. seji dne 13. septembra 
2001 določila besedilo: 

- PREDLOGA AKTA O NASLEDSTVU SPORAZUMOV - dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
NEKDANJE JUGOSLAVIJE Z VELIKIM VOJVODSTVOM - Peter A. Bekeš, državni podsekretar v Ministrstvu za 
LUKSEMBURG, KI NAJ OSTANEJO V VELJAVI MED zunanje zadeve. 
REPUBLIKO SLOVENIJO IN VELIKIM VOJVODSTVOM 
LUKSEMBURG, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
Mirko Bandelj, l.r. 

GENERALNI SEKRETAR 
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Na podlagi 3. člena ustavnega zakona za izvedbo Temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 1/91 in 45/94) v zvezi z določbami 1. člena 
ustavnega zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 33/91 in 21/94) Državni zbor Republike Slovenije odloča, 
da se notificira nasledstvo Republike Slovenije glede naslednjih 
sporazumov nekdanje Jugoslavije z Velikim vojvodstvom 
Luksemburg, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in 
Velikim Vojvodstvom Luksemburg: 

1. Splošna konvencija o socialnem zavarovanju med Federativno 
ljudsko republiko Jugoslavijo in Velikim vojvodstvom 
Luksemburg s Posebnim protokolom, Beograd, 13.10.1954, 
objavljena v Uradnem listu FLRJ-MP, št.12/56. 

2. Spremembe in dopolnitve Splošne konvencije o socialnem 
zavarovanju med Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo 
in Velikim vojvodstvom Luksemburg z dne 13.10.1954, 
Beograd, 28.5.1970, objavljene v Uradnem listu SFRJ-MP, št. 
4/72. 

3. Administrativni sporazum, Luksemburg, 14.3.1972, o uporabi 
Konvencije o socialnem zavarovanju z dne 13.10.1954, 
sklenjene med Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo in 
Velikim vojvodstvom Luksemburg, ki je bila spremenjena z 
novelo, podpisano v Beogradu dne 28.5.1970, objavljen v 
Uradnem listu SFRJ-MP, št. 42/74. 

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

OBRAZLOŽITEV 

Na podlagi določb 3. člena ustavnega zakona za izvedbo Temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije 
o nasledstvu mednarodnih pogodb, ki jih je sklenila nekdanja 
Jugoslavija in se nanašajo na Republiko Slovenijo, predlagamo 
Državnemu zboru Republike Slovenije sprejem akta o nasledstvu 
treh dvostranskih mednarodnih pogodb, veljavnih med nekdanjo 
Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Velikim 
vojvodstvon Luksemburg, ki naj veljajo tudi med Republiko 
Slovenijo in Velikim Vojvodstvom Luksemburg. 

Slovenska in luksemburška stran sta po diplomatski poti uskladili, 
da tri pogodbe s področja socialnega zavarovanja, ki sta jih sklenili 
nekdanja Jugoslavija in Veliko vojvodstvo Luksemburg, ostajajo 
v veljavi med Republiko Slovenijo in Velikim vojvodstvom 
Luksemburg. 

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Bruslju in Ministrstvo za 
zunanje zadeve Kraljevine Belgije sta 28.7. in 8.8.1997 izmenjali 
noti, s katerima se je potrdilo nasledstvo trinajstih pogodb, med 
temi tudi Sporazuma o uporabi pomorske klavzule z državami 
Beneluksa (sklenjen z izmenjavo not v Beogradu 30.1.1960, 
objavljen v Uradnem listu FLRJ-MP, št. 2/61) in Sporazuma o 

ekonomskem, industrijskem in tehničnem sodelovanju med 
Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Belgijsko- 
Luksemburško ekonomsko unijo (podpisan v Bruslju, 17.5.1967, 
objavljen v Uradnem listu SFRJ-MP, št. 9/67. Oba sporazuma 
veljata tudi za Luksemburg na podlagi 31. člena Konvencije o 
belgijsko-luksemburški uniji, zato v predlogu akta nista ponovno 
navedena. 

Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino 
Belgijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in 
Kraljevino Belgijo, je objavljen v Uradnem listu RS, št. 41/97 
(Mednarodne pogodbe, št. 11/97). 

Seznam sporazumov, naštetih v aktu o nasledstvu, je v skladu s 
predpisi in politiko Evropske unije (izjava o skladnosti priložena). 

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

Po odobritvi akta o nasledstvu bo Ministrstvo za zunanje zadeve 
RS o tem obvestilo luksemburško stran. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLO 
ŠNEGA AKTA S PREDPISr EVROPSKE SKUPNOSTI 

1 Naslov predloga akta: Spor&sum o uporabi pomorske Klavzufe Z državami 
Beneluksa, izmenjava not 30.01.1960 

2 Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega sporazuma e pridružitvi: 

a Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, ki se nanašajo na 
predložena gradivo; 

/ 

b V kakSrtem obsegu so iz predloga odredbe Izhajajoče obveznosti izpolnjene: 

/ 

c Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

I 

3 Skladnost predloga s predpisi ES 

a Direktive oz. drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo na predlog akta z 
navedbo usklajenosti {v celoti unklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

/ 

b Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES: 

Da. 

c Razlagi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 

t 

4 Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj navedenimi 
pravnimi viri ES (leto): 

/ 

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

/ 

6 Ali je predlog akta preveden v kateri jezik? 

Da, v francoščino. 

7 Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov: 

/ 

8 Povezava z državnim programom za prevzem pravnega reda ES in upoštevanje 
roka za uskladitev: 

jakob PRESEČNIKI.r. 
Ml NlSTER 

25. september2001 37 poročevalec, št. 77 



BELEŽKE ~ 

' 

•" V . 'i „ I|, »»j. "■ 

1 O1 (>■ ■»; ' 

«*"•' • •: ; ■ ,m '4«: . 

. 
. 

, 

' * ' ' ' 'i .■ . ... 
- ■ ■""" 

> 

' 

•W v v" 

\V •  ''"Vij---. iBV- ; 

v. *<■'. > .viw r^.- ■. n-tn«--*. .. ..- ; .. i ,*/&, *• , 

.' k uu si tel 

; i. ' /: v 

    
poročevalec, št 77 38 



Predlog odloka o 

PRENEHANJU VELJAVNOSTI 

ODLOKA 0 POVRAČILU STROŠKOV IN 

NAGRADAH SODNIKOM POROTNIKOM 

(OdPSNSP) 

- EPA 295 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-2011-0025 
Številka: 114-11/2001-1 
Ljubljana, 13.09.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 40. seji dne 13.9.2001 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ODLOKA O PRENEHANJU VELJAVNOSTI 
ODLOKA O POVRAČILU STROŠKOV IN NAGRADAH 
SODNIKOM POROTNIKOM, 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovala: 

- mag. Ivan Bizjak, minister za pravosodje, 
- Hinko Jenull, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje. 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 172. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije in 50. člena Zakona o Mirko Bandelj, l.r. 
sodiščih. GENERALNI SEKRETAR 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

PREDLOG 

13.9.2001 

Na podlagi 50. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 26/99, 

28/99, 28/2000) in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije je 
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne sprejel 

ODLOK 

o prenehanju veljavnosti 

Odloka 

o povračilu stroškov in nagradah sodnikom porotnikom (Uradni list RS 33/95) 

1. člen 

Odlok o povračilu stroškov in nagradah sodnikom porotnikom (Uradni list RS, št. 

33/95) preneha veljati dne 01.01.2002. 

2. člen 

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

Številka: 

Datum: 
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OB RAZLOŽITEV 

a) Državni zbor je s spremembo 50. člena Zakona o sodiščih (ZS, Ur.l. RS, št. 19/94, 

45/95, 26/99, 28/99, 28/2000) omogočil ministru, pristojnemu za pravosodje, da 

sprejme predpise, ki urejajo nagrado in povračilo stroškov sodnikom porotnikom za 
sodelovanje pri sojenju. 

Glede na to, da novela ZS vprašanja nadaljnje veljavnosti Odloka o povračilu 
stroškov in nagradah sodnikom porotnikom (Uradni list RS 33/95), ki sedaj ureja to 

področje, ni uredila, je potrebno Državnemu zboru predlagati predhoden sprejem 

Odloka o prenehanju veljavnosti odloka o povračilu stroškov in nagradah 
sodnikom porotnikom. 

Novela Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 28/2000) je prenesla pristojnost za 
sprejem akta na ministra za pravosodje, pri čemer pa je potrebno pred izdajo novega 
akta odpraviti prejšnjega. Ker je prejšnji akt (Odlok o povračilu stroškov in nagradah 

sodnikom porotnikom) sprejel Državni zbor, je po mnenju predlagatelja le Državni 
zbor pristojen za njegovo odpravo. 

Na podlagi sprejema Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o povračilu stroškov in 

nagradah sodnikom porotnikom bi ministrstvo za pravosodje lahko ob upoštevanju 

časovne koordiniranosti (uveljavitev prenehanja veljavnosti odloka in začetek 

uporabe pravilnika dne 01.01.2002), s Pravilnikom o nagradi in povračilu stroškov 

sodnikom porotnikom na novo uredilo to področje. Prav tako bi bilo s tem 

omogočeno izvrševanje omenjene določbe Zakona o sodiščih. 

b) Gradivo ne prinaša novih finančnih obveznosti. 
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BESEDILO AKTA, KI MU PRENEHA VELJAVNOST: 

Odlok o povračilu stroškov in nagradah sodnikom 

porotnikom (Uradni list RS, št. 33/95) 

1. člen 

Sodnikom porotnikom in porotnikom (v nadaljnjem besedilu: sodniki 
porotniki) pripada za opravljanje funkcije povračilo dejanskih 
stroškov, nadomestilo izgubljenega osebnega dohodka oziroma 
zaslužka in nagrada. 

I. POVRAČILO DEJANSKIH STROŠKOV 

2. člen 

Dejanski stroški po tem odloku so potni stroški ter stroški za 
prehrano in prenočišče. 

3 . člen 

Potni stroški obsegajo stroške prihoda in vrnitve sodnika 
porotnika od kraja njegovega prebivališča do sedeža sodišča 
oziroma zunanjega oddelka sodišča ali kraja, kjer opravlja 
funkcijo sodnika porotnika. Stroški za prevoz se priznajo v 
višini dejanskih izdatkov z javnim prevoznim sredstvom. 

Če ni možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi ali če 
sodnik porotnik javnega prevoznega sredstva iz upravičenih 
razlogov ni mogel uporabiti, ima pravico do kilometrine. 

4. člen 

Stroški za prehrano in prenočišče se priznajo sodnikom porotnikom 
v obliki dnevnice. 

Pravico do dnevnice ima samo sodnik porotnik, ki ima 
prebivališče, ki je zunaj kraja sedeža sodišča oziroma zunanjega 
oddelka sodišča, oziroma zunaj kraja kjer opravlja funkcijo 
sodnika porotnika. 

5. člen 

Sodnikom porotnikom se odmerja dnevnica in kilometrina v*'višin'I, 
kot se odmerjata dnevnica in kilometrina sodnikom. 

II. NADOMESTILO PLAČE OZIROMA ZASLUŽKA 

6. člen 

Sodnik porotnik, ki je odsoten z dela zaradi opravljanja funkcije 
sodnika porotnika, ima pravico do nadomestila izgubljene plače. 
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Fizična ali pravna oseba, pri kateri je sodnik porotnik zaposlen, 
mu izplača nadomestilo plače, sodišče pa tej fizični ali pravni 
osebi povrne nadomestilo plače. 

7. člen 

Obrtnikom, podjetnikom posameznikom oziroma osebam, ki samostojno 
opravljajo dejavnost kot redni poklic, pripada nadomestilo za 
izgubljeni zaslužek v višini, ki se določa glede na povprečni 
dnevni zaslužek v ustreznem poklicu in odvisno od časa 
izvrševanja funkcije sodnika porotnika. 

8. člen 

Sodnikom porotnikom, ki niso zajeti v določbah 6. in 7. člena 
tega odloka in tisti, ki so zaposleni, vendar v času izvrševanja 
funkcije sodnika porotnika niso bili odsotni z dela, imajo 
pravico do nadomestila v pavšalnem znesku. Višina pavšalnega 
nadomestila se odmeri odvisno od časa izvrševanja funkcije 
sodnika porotnika s tem, da višina nadomestila na dan ne sme 
presegati 75 odstotkov zneska dnevnice za službeno potovanje, ki 
traja od šest do osem ur. 

III. NAGRADA 

9. člen 

Nagrada se prizna sodniku porotniku glede na čas, ki ga prebije 
pri opravljanju funkcije in glede na težo obravnavane zadeve. 

Nagrado prizna sodnikom porotnikom predsednik senata, pri katerem 
je sodnik porotnik sodeloval, vendar na dan ne več kot 75 
odstotkov zneska dnevnice za službeno potovanje, ki traja od šest 
do osem ur. 

IV. SKUPNE DOLOČBE 

10. člen 

Takoj po končani obravnavi, najkasneje pa v 15 dneh po obravnavi, 
predloži sodnik porotnik zahtevek za povračilo dejanskih stroškov 
in izgubljenega zaslužka. 

Če ima sodnik porotnik pravico do nadomestila plače, mu sodišče 
izda potrdilo o opravljanju funkcije sodnika porotnika. 

11. člen 

Sklep o povračilu dejanskih stroškov, o povračilu izgubljenega 
zaslužka in o nagradi izda predsednik senata, pri katerem je 
sodnik porotnik sodeloval, izplačilo pa se izvrši po odobritvi 
predsednika sodišča. 

12. člen 

Povračila in nagrade sodnikom porotnikom se izplačujejo iz 
proračunskih sredstev sodišč. 
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V. KONČNI DOLOČBI 

13. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta odlok, prenehata veljati: 

- odlok o povračilu in nagradah sodnikom porotnikom rednih sodišč 
(Uradni list SRS, št. 30/78, 45/86 in 12/88), 

- odlok o povračilu stroškov in nagradah sodnikom sodišč 
združenega dela SR Slovenije in splošnih sodišč združenega dela, 
ki niso v delovnem razmerju v delovni skupnosti sodišč (Uradni 
list SRS, št. 18/88). 

14. člen 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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beležke 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek: 

Naslov:  

Telefon: Poštna številka: _____— — 

Podjetje:     — —  

Davčna številka:     —— 

NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Datum:       

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) 47-89-856 

Cena izvoda Poročevalca je 630 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 630 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) 47-89-856. 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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