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PRILOGA: POROČEVALEC DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE

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 :
davčna številka :
TRR
:

•

5022924
21881677
01100-8450000512

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

Predlog zakona o
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(BBHI)

- EPA 687 - III
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
2002-1811-0057
Številka: 760-02/2002-4
Ljubljana, 19.11.2002

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve,
mag. Ivan Bizjak, minister za pravosodje,
Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
Hinko Jenull, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,
Meta Bole, državnega podsekretarka v Ministrstvu za
zunanje zadeve,
Miha VVohinz, državni podsekretar v Ministrstvu za
pravosodje,
Rok Janez Šteblaj, državni podsekretar v Ministrstvu za
pravosodje,
Ana Bučar, svetovalka ministra za pravosodje.

Vlada Republike Slovenije je na 179. dopisni seji dne 19.11.2002
določila besedilo:
-

PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI POGODBE MED
REPUBLIKO SLOVENIJO IN BOSNO IN HERCEGOVINO
O IZROČITVI,

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. 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 235. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot

25. november2002

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR
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ZAKON
O RATIFIKACIJI POGODBE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN BOSNO IN
HERCEGOVINO O IZROČITVI

1. Člen
Ratificira se Pogodba med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o izročitvi,
podpisana v Sarajevu 5. aprila 2002.

2. Člen
Pogodba se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:1

1 Besedilo pogodbe v bosanskem, hrvaškem in srbskem jeziku je na vpogled v Sektorju za
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

poročevalec, št. 115
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POGODBA
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN BOSNO IN HERCEGOVINO
O IZROČITVI

Republika Slovenija in Bosna in Hercegovina (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se v
želji,
da poglobita medsebojne pravne odnose,
da poglobita sodelovanje na področju pravosodja in
da olajšata medsebojni pravni promet,
sporazumeli, da skleneta to pogodbo:

PRVO POGLAVJE
Splošne določbe
1. člen
Pogodbenici se zavezujeta, da si bosta skladno s to pogodbo na prošnjo izročali osebe:
- proti katerim teče kazenski postopek v pogodbenici, ki prosi za izročitev (v nadaljevanju:
pogodbenica prosilka);
- ki jim je v pogodbenici prosilki pravnomočno izrečena kazen zapora, varnostni ali vzgojni
ukrep, ki pomeni odvzem prostosti.
2. člen
Lastnih državljanov se ne izroča.
Pogoji, pod katerimi se dovoli izročitev
3. člen
Izročitev se dovoli pod temi pogoji:
1.
2.
3.
4.

da oseba, katere izročitev se zahteva, ni državljan zaprošene pogodbenice ali oseba
brez državljanstva, ki ima stalno prebivališče v zaprošeni pogodbenici;
da dejanje, zaradi katerega se zahteva izročitev, ni bilo storjeno v zaprošeni
pogodbenici, zoper njo ali njenega državljana;
da je dejanje, zaradi katerega se zahteva izročitev, kaznivo dejanje po zakonodaji obeh
pogodbenic;
da za dejanje, za katero se zahteva izročitev, ni zastaral kazenski pregon ali izvršitev
kazenske sankcije;

25. november2002

5

poročevalec, št. 115

5,

0.

da oseba, katere izročitev se zahteva, ni bila zaradi istega dejanja že pravnomočno
obsojena ali je bila za isto dejanje pravnomočno oproščena ali je bil kazenski postopek
zoper njo pravnomočno ustavljen ali je bila obtožba zoper njo pravnomočno zavrnjena;
da dejanje, zaradi katerega se zahteva izročitev, ni zajeto z amnestijo ali pomilostitvijo v
zaprošeni pogodbenici.
4. člen

Izročitev se lahko dovoli tudi, če ni izpolnjen pogoj iz druge točke 3. člena te pogodbe, če je
bilo kaznivo dejanje storjeno na ozemlju zaprošene pogodbenice, in sicer zoper pogodbenico
prosilko ali njenega državljana.

DRUGO POGLAVJE
Način občevanja
5. člen
(1) Pri uporabi te pogodbe občujejo pristojni organi Republike Slovenije prek Ministrstva za
pravosodje Republike Slovenije, pristojni organi Bosne in Hercegovine pa prek
Ministrstva za civilne zadeve in komunikacije.
(2) Določba prvega odstavka tega člena ne izključuje občevanja po diplomatski poti.
(3) V nujnih primerih se lahko zaprosila in obvestila iz te pogodbe pošljejo prek Mednarodne
organizacije kriminalistične policije - Interpola.
Jezik in overitev
6. člen
(1) Prošnja za izročitev se pošlje v pisni obliki v jeziku pogodbenice prosilke.
(2) Dokumentacija, ki se priloži prošnji, se pošlje v jeziku pogodbenice prosilke skupaj s
prevodom v uradni jezik oziroma enega izmed uradnih jezikov zaprošene pogodbenice.
(3) Overitev listin iz drugega odstavka tega člena ni potrebna.
Dokumentacija
7. člen
Prošnji za izročitev je treba priložiti:
1.

sredstva za ugotovitev istovetnosti osebe, za izročitev katere se prosi;

2.

potrdilo ali druge podatke o državljanstvu osebe, za izročitev katere se prosi;
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3.

sklep o preiskavi ali obtožnico ali odločbo o priporu ali kakšen drug akt, ki je enak tej
odločbi, ali pravnomočno odločbo o izrečeni kazenski sankciji v izvirniku ali
overjenem prepisu;

4.

izpisek določb iz besedila kazenskega zakona, ki bodo uporabljene ali so bile
uporabljene proti osebi, za izročitev katere se prosi;

5.

podatke o preostanku kazni, kadar gre za izročitev osebe zaradi prestajanja kazni in
je del kazni že prestala.
8. člen

/
Zaprošena pogodbenica lahko zahteva dopolnilna obvestila in dokumentacijo, če so podatki,
predvideni v 7. členu te pogodbe, nepopolni. Pogodbenica prosilka mora na to zahtevo
odgovoriti v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v šestdesetih dneh.
9. člen
Če pogodbenica prosilka ne pošlje zahtevanih dopolnitev v roku iz 8. člena te pogodbe,
zaprošena pogodbenica takoj ustavi postopek izročitve in osebo, za izročitev katere se prosi,
izpusti na prostost.

TRETJE POGLAVJE
Kazniva dejanja, za katera se dovoli izročitev
10. člen
(1) Izročitev zaradi kazenskega pregona se dovoli, če je za kaznivo dejanje po pravu obeh
pogodbenic predpisana kazen zapora ali varnostni ali vzgojni ukrep, ki pomeni odvzem
prostosti, za najmanj eno leto.
(2) Izročitev zaradi izvršitve pravnomočno izrečene kazni zapora ali varnostnega ali
vzgojnega ukrepa, ki pomeni odvzem prostosti, se dovoli, če je dejanje, za katero je bila
storilcu izrečena kazenska sankcija, določeno kot kaznivo dejanje po pravu obeh
pogodbenic, še preden je bilo storjeno, in če je bila izrečena kazen zapora ali varnostni
ali vzgojni ukrep, ki pomeni odvzem prostosti, za najmanj šest mesecev.
Nedopustnost izročitve
11. člen
Izročitev se ne dovoli:
-

za osebe brez državljanstva s stalnim prebivališčem na ozemlju zaprošene
pogodbenice;

-

za osebe, ki na ozemlju zaprošene pogodbenice uživajo pravico pribežališča.

25. november2002
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12. člen
Izročitev se ne dovoli:
1.

če dejanje, zaradi katerega se prosi izročitev, ni kaznivo dejanje po zakonu
zaprošene pogodbenice ali po zakonu države, v kateri je storjeno;

2.

če se izročitev prosi zaradi dejanja, ki je po mnenju zaprošene pogodbenice politično
ali vojaško kaznivo dejanje;

3.

če je kazenski pregon ali izvršitev kazenske sankcije zastarala po pravu ene od
pogodbenic;

4.

če je bila oseba, za izročitev katere se prosi, zaradi istega dejanja že pravnomočno
obsojena ali je bila pravnomočno oproščena ali je bil zoper njo kazenski postopek
pravnomočno ustavljen ali je bila obtožba zoper njo pravnomočno zavrnjena;

5.

če je zoper osebo, za izročitev katere se prosi, zaradi istega kaznivega dejanja
uveden kazenski postopek v zaprošeni pogodbenici.
13. člen

Izročitev zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je v pogodbenici prosilki predpisana
smrtna kazen, ni pa predpisana v zaprošeni pogodbenici, se sme dovoliti le, če pogodbenica
prosilka zagotovi, da ta ne bo izrečena.
14. člen
Amnestija ali pomilostitev, dana v zaprošeni pogodbenici, s katero je odpuščen pregon
zaradi kaznivega dejanja ali je v celoti odpuščeno prestajanje izrečene kazni ali je
odpuščeno prestajanje preostalega dela kazni, izključuje izročitev
Zavrnitev izročitve
15. člen
Izročitev se lahko zavrne:
1.

če v zaprošeni pogodbenici zoper osebo, za izročitev katere se prosi, teče kazenski
postopek zaradi drugega kaznivega dejanja, zaprošena pogodbenica pa meni, da bi
bilo v interesu ugotovitve pravega stanja stvari ali za odmero kazni smotrno, če bi se
sodilo v zaprošeni pogodbenici za vsa kazniva dejanja;

2.

če za osebo, za izročitev katere se zaproša, v zaprošeni pogodbenici le zaradi
nepristojnosti ni bil uveden kazenski postopek ali je bil začeti kazenski postopek
ustavljen.

poročevalec, št. 115
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16. člen
Izročitev zaradi izvršitve kazenske sankcije, ki je bila izrečena v kazenskem postopku v
nenavzočnosti obsojenca, se dovoli, če pogodbenica prosilka zagotovi, da bo kazenski
postopek ponovljen v navzočnosti izročene osebe.

ČETRTO POGLAVJE
Odložitev izročitve in začasna izročitev
17. člen
(1) Če se oseba, za izročitev katere se prosi, v zaprošeni pogodbenici preganja ali je bila v
tej pogodbenici obsojena zaradi kakšnega drugega kaznivega dejanja, ne pa tistega, ki
je predmet izročitve, se sme dovoljena izročitev odložiti, dokler se ta postopek ne konča,
v primeru obsodbe pa, dokler se kazenska sankcija ne izvrši.
(2) če bi zaradi odložitve izročitve iz prvega odstavka tega člena v pogodbenici prosilki
kazenski pregon zastaral ali bi bil njegov potek resno oviran, se sme na utemeljeno
prošnjo pogodbenice prosilke dovoliti začasna izročitev zaradi izvedbe kazenskega
postopka. Pogodbenica prosilka mora v tem primeru izročeno osebo vrniti takoj, ko so
opravljena nujna procesna dejanja, zaradi katerih je bila dovoljena začasna izročitev.
(3) Pogodbenica prosilka mora začasno izročeno osebo med bivanjem na njenem ozemlju
imeti v priporu. Čas pripora se od dneva, ko začasno izročena oseba zapusti ozemlje
zaprošene pogodbenice, do dneva, ko se vrne, všteje v kazen, če bo ta v zaprošeni
pogodbenici izrečena ali bi se morala izvršiti.
Več prošenj za izročitev
18. člen
(1) če prosi za izročitev iste osebe več držav zaradi istega ali zaradi raznih kaznivih dejanj,
se da prednost prošnji države, katere državljan je ta oseba, če ta država ne zahteva
izročitve, prošnji države, na ozemlju katere je bilo kaznivo dejanje storjeno; če je bilo
dejanje storjeno na ozemlju več držav ali če se ne ve, kje je bilo storjeno, pa prošnji
države, ki je prva prosila za izročitev.
(2) Zaprošena pogodbenica o odločitvi iz prvega odstavka tega člena obvesti druge države
prosilke in hkrati sporoči, da se strinja z morebitno nadaljnjo izročitvijo osebe iz države,
ki ji je bila izročena, v drugo državo, ki je tudi prosila za izročitev.
Pripor v postopku za izročitev
19. člen
Kadar so izpolnjeni pogoji za izročitev, zaprošena pogodbenica po prejemu prošnje za
izročitev nemudoma pripre osebo, na katero se prošnja nanaša, razen če skladno s to
pogodbo izročitve ni mogoče dovoliti.

25. november 2002
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20. člen
(1) Na izrecno zahtevo se sme oseba začasno pripreti, preden zaprošena pogodbenica
prejme prošnjo za izročitev, če se pristojni sodni organ pogodbenice prosilke sklicuje na
nalog o priporu ali na pravnomočno sodbo in napove prošnjo za izročitev. Ta izrecna
zahteva se lahko pošlje po pošti, s telegramom, elektronsko pošto ali po katerem koli
sredstvu pisnega sporočanja.
(2) Zaprošena država mora nemudoma obvestiti državo prosilko o tem, da je, skladno s
prvim odstavkom tega člena, priprla osebo.
(3) Pogodbenica prosilka, obveščena po drugem odstavku tega člena, mora najpozneje v
petnajstih dneh po prejemu obvestila o priporu sporočiti, ali bo vložila prošnjo za
izročitev. Prošnjo za izročitev mora poslati v tridesetih dneh od dneva, ko je sporočila, da
bo zahtevala izročitev.
(4) Pripor se odpravi, če v roku iz tretjega odstavka tega člena pogodbenica, na ozemlju
katere je oseba priprta, ne prejme prošnje za izročitev.
Odločitev o prošnji za izročitev
21. člen
(1) Zaprošena pogodbenica mora o prošnji za izročitev čim prej odločiti in o svoji odločitvi
obvestiti pogodbenico prosilko.
(2) Vsaka popolna ali delna zavrnitev prošnje za izročitev mora biti obrazložena.
Načelo specialnosti
22. člen
(1) Izročena oseba se sme kazensko preganjati oziroma kazenska sankcija se sme izvršiti
samo za kaznivo dejanje, za katero je dovoljena izročitev.
(2) Izročena oseba se ne sme preganjati zaradi kakšnega drugega kaznivega dejanja,
storjenega pred izročitvijo.
(3) Zoper izročeno osebo se ne sme izvršiti kazenska sankcija za kakšno drugo kaznivo
dejanje, storjeno pred izročitvijo.
(4) Zoper osebo, izročeno zaradi izvršitve kazenske sankcije, se ne sme uporabiti hujša
kazen od tiste, na katero je obsojena.
(5) Izročena oseba se ne sme izročiti tretji državi zaradi kazenskega pregona za kaznivo
dejanje, ki ga je storila, preden je bila dovoljena izročitev.

poročevalec, št. 115
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23. člen
Omejitve iz drugega, tretjega in petega odstavka 22. člena prenehajo:
1.

Če pogodbenica, ki je osebo izročila, da soglasje. Prošnji za soglasje je treba priložiti
listine iz 7. člena te pogodbe. Zaprošena pogodbenica da soglasje, če so v
konkretnem primeru izpolnjeni pogoji za izročitev po tej pogodbi;

2.

če izročena oseba v petinštiridesetih dneh od dneva, ko je bila izpuščena na
prostost, ni zapustila ozemlja pogodbenice, ki ji je bila izročena, čeprav jo je mogla in
smela zapustiti, ali če se je potem, ko jo je zapustila, prostovoljno vrnila;

3.

če se med postopkom v pogodbenici prosilki spremeni opis kaznivega dejanja
(kvalifikacija), ki je veljala med izročitvenim postopkom, se sme izročena oseba
preganjati ali obsoditi samo, če je izročitev dopustna tudi po novem opisu kaznivega
dejanja.
24. člen

Če je bila izročena oseba v pogodbenici priprta zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je
bila izročena, se ji čas, ki ga je prestala v priporu, všteje v kazen.
Uporaba procesnega prava
25. člen
Če s to pogodbo ni določeno drugače, se za postopek v zvezi z izročitvijo in za pripor na
ozemlju zaprošene pogodbenice uporablja pravo zaprošene pogodbenice.

PETO POGLAVJE
Predaja osebe, ki se izroča
26.člen
Pristojni organi pogodbenic se dogovorijo o kraju, času in načinu predaje osebe, ki se izroča.
Spremljevalci
27. člen
(1) Spremljevalci, ki morajo osebo, ki se izroča, prepeljati na ozemlje druge pogodbenice ali
jo odpeljati z njega, imajo na ozemlju druge pogodbenice pravico, da do predaje ali po
prevzemu osebe, ki se izroča, ukrenejo vse potrebno, da bi preprečili njen beg.
(2) Spremljevalcem je pri opravljanju uradne dolžnosti na ozemlju druge pogodbenice
dovoljeno nositi službeno obleko, službeno orožje in opremo. Orožje se sme uporabljati
samo v silobranu.

25. november2002
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Izročitev predmetov
28. člen
(1) Predmeti, pisanja ali spisi se smejo zaseči in izročiti drugi pogodbenici skladno z
zakonom zaprošene pogodbenice, če obstaja o tem odločba pristojnega organa
pogodbenice prosilke.
(2) Zaprošena pogodbenica lahko preloži izročitev predmetov, pisanj ali spisov, če jih
potrebuje v drugem kazenskem postopku, ki že teče.
(3) Pogodbenica prosilka vrne predmete, pisanja ali spise zaprošeni pogodbenici po
končanem postopku, za katerega so bili zaprošeni, če se zaprošena pogodbenica temu
ne odpove.
29. člen
(1) Če se dovoli izročitev osebe, se brez posebne prošnje dovoli tudi izročitev predmetov:
1.

ki se utegnejo uporabiti kot dokaz;

2.

ki jih je oseba, ki se izroči, pridobila s kaznivim dejanjem ali z vnovčevanjem
predmetov, ki izvirajo iz kaznivega dejanja.

(2) Če izročitev, ki bi bila po tej pogodbi dopustna, ni možna, ker je oseba, ki naj bi jo izročili,
pobegnila ali umrla ali je ni mogoče izslediti na ozemlju zaprošene pogodbenice, se
izročitev predmetov kljub temu lahko odobri.
(3) V nobenem primeru se ne posega v pravice zaprošene pogodbenice ali drugih oseb na
predmetih. Pogodbenica prosilka po končanem postopku predmete čim prej in
brezplačno vme zaprošeni pogodbenici.
(4) Za izročitev predmetov po tem členu se ne uporabljajo predpisi o uvozu in izvozu
predmetov in deviz.
(5) Predmeti se lahko izročijo oškodovancu, še preden je dovoljena predaja osebe, če
pogodbenici soglašata, da se predmeti vrnejo neposredno oškodovancu.
Tranzit
30. člen
(1) če je treba osebo, ki jo tretja država izroča pogodbenici, prepeljati čez ozemlje druge
pogodbenice, se, če ni drugače določeno, prevoz dovoli pod enakimi pogoji kot izročitev.
(2) Prošnja za prevoz čez ozemlje pogodbenice mora vsebovati vse podatke iz 7. člena te
pogodbe.
(3) Zaprošena pogodbenica lahko zavrne prošnjo za prevoz čez svoje ozemlje, če gre za
osebo, zoper katero teče v tej državi kazenski postopek, ali je zoper njo izrekla sodbo, ki
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še ni bila izvršena, ali če bi po mnenju zaprošene pogodbenice prevoz iz prvega
odstavka tega člena utegnil škodovati interesom te države.
(4) Brez soglasja države, ki osebo izroča, je pogodbenica, čez ozemlje katere bo oseba
prepeljana, ne sme preganjati zaradi dejanja, ki ga je storila pred prevozom in se zoper
njo tudi ne sme izvršiti kazenska sankcija, izrečena pred prevozom.
31. člen
(1) Če je treba pri izročitvi osebo iz prvega odstavka 30. člena prepeljati iz tretje države v
pogodbenico po zračni poti čez ozemlje druge pogodbenice brez vmesnega pristanka, ni
potrebno izrecno dovoljenje pogodbenice, čez katero je treba leteti. To državo bo
pogodbenica prosilka vnaprej obvestila, da je bila izdana ena od listin iz tretje točke 7.
člena te pogodbe.
(2) Ob nepredvidenem vmesnem pristanku na ozemlju države, čez katero leti, ima obvestilo
iz prvega odstavka tega člena enak učinek kot prošnja za pripor, ki je določena v 19.
členu te pogodbe.
32. člen
(1) Določbe o tranzitu se smiselno uporabljajo tudi za predajo osebe, ki se čez ozemlje ene
pogodbenice prepelje na ozemlje druge pogodbenice zaradi izvršitve kazenske sankcije,
ki jo je izreklo sodišče tretje države.
(2) Prvi odstavek tega člena se uporablja tudi, če je bila oseba obsojena v eni pogodbenici
in se prepelje čez ozemlje druge pogodbenice, da bi bila kazen izvršena na ozemlju
tretje države.
Stroški
33. člen
(1) Stroške izročitve plača pogodbenica, na ozemlju katere so nastali.
(2) Stroške tranzita plača pogodbenica prosilka.
(3) Stroške prevoza z letalom plača pogodbenica, ki je predlagala tak prevoz.

ŠESTO POGLAVJE
Pomen izrazov
34. člen
Po tej pogodbi pomeni:
-

"pogodbenica prosilka" - pogodbenica, ki prosi za izročitev,
"zaprošena pogodbenica" - pogodbenica, ki se zaprosi za izročitev.
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35. člen
Po tej pogodbi pomeni uradni jezik:
-

za Republiko Slovenijo slovenski jezik,
za Bosno in Hercegovino bosanski jezik, hrvaški jezik in srbski jezik.
36. člen

Po tej pogodbi pomeni kazenska sankcija :
-

za Republiko Slovenijo: kazen zapora, varnostne in vzgojne ukrepe, ki pomenijo odvzem
prostosti, določene v Kazenskem zakoniku,
za Bosno in Hercegovino: kazen zapora, varnostne in vzgojne ukrepe, ki pomenijo
odvzem prostosti, določene v kazenski zakonodaji Bosne in Hercegovine.

SEDMO POGLAVJE
Končne določbe
37. člen
Ta pogodba začne veljati trideseti dan po prejemu zadnjega obvestila pogodbenic po
diplomatski poti, da so izpolnjeni pogoji za njeno uveljavitev, predvideni z notranjo
zakonodajo pogodbenic.
38. člen
(1)

Ta pogodba je sklenjena za nedoločen čas. Vsaka država pogodbenica jo lahko pisno
odpove po diplomatski poti s šestmesečnim odpovednim rokom.

(2)

Pogodba je sestavljena v dveh izvirnikih, vsak v slovenskem jeziku, bosanskem jeziku,
hrvaškem jeziku in-srbskem jeziku, v obeh pisavah, ki se uporabljata v Bosni in
Hercegovini - v latinici in cirilici, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna.

V

dne

■?/.!*/..

ZA REPUBLIKO SLOVENIJO

ZA BOSNO IN HERCEGOVINO
Svetozar Mihajlovič, l.r.

mag. Ivan Bizjak, l.r.
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3. Člen
Za izvajanje pogodbe skrbi Ministrstvo za pravosodje.

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

Pogodbo med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o izročitvi sta podpisala
minister za pravosodje Republike Slovenije mag. Ivan Bizjak in minister za civilne
zadeve in komunikacije Bosne in Hercegovine Svetozar Mihajlovic v Sarajevu dne 5.
aprila 2002.
S sklenitvijo navedene dvostranske pogodbe o izročitvi se želi doseči učinkovitejša
kazenskopravna pomoč med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino glede postopka
izročitve in utrditi nadaljnje sodelovanje med državama na področju pravne pomoči v
kazenskih zadevah. Temeljni načeli, v okviru katerih so oblikovane vse določbe v
pogodbi, sta upoštevanje notranje materialne in procesne kazenske zakonodaje obeh držav
pogodbenic ter vzajemnost pri izpolnjevanju prevzetih obveznosti.
Zaradi enotnega izpolnjevanja določenih obveznosti v zvezi z izročanjem obdoiženih ali
obsojenih oseb so v pogodbi podrobnejše določbe o tem, kakšno dokumentacijo je treba
priložiti prošnji za izročitev, način in jezik občevanja med pristojnimi organi obeh držav
pogodbenic, potek postopka izročitve ter določbe, ki se nanašajo na pripor v postopku za
izročitev, posebej pa je urejeno tudi načelo specialnosti, predaja oseb in predmetov in
tranzit preko ozemlja ene izmed držav pogodbenic.
V končnih določbah pogodbe je določeno, da pogodba začne veljati trideseti dan po
prejemu zadnjega obvestila pogodbenic, da so izpolnjeni pogoji za njeno uveljavitev,
predvideni z notranjo zakonodajo pogodbenic. Skladno s 75. členom Zakona o zunanjih
zadevah (Ur.l. RS, štev. 45/2001) Pogodbo med Republiko Slovenijo in Bosno in
Hercegovino o izročitvi ratificira Državni zbor.
Zaradi ratifikacije te pogodbe ni potrebno spreminjati veljavnih ali sprejeti novih
predpisov v Republiki Sloveniji in tudi ne zagotoviti dodatnih sredstev iz proračuna
Republike Slovenije.
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

REPUBLIKO

SLOVENIJO

HERCEGOVINO

CIVILNIH

POGODBE

IN

O

MED

IN

PRAVNI

KAZENSKIH

BOSNO

POMOČI

IN

V

ZADEVAH

(BBHPP)
- EPA 688 - III

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

•

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

EVA:
2002-1811-0059
Številka: 761-02/2002-1
Ljubljana, 19.11.2002

-

Vlada Republike Slovenije je na seji dne določila besedilo:
-

PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI POGODBE MED
REPUBLIKO SLOVENIJO IN BOSNO IN HERCEGOVINO
O PRAVNI POMOČI V CIVILNIH IN KAZENSKIH
ZADEVAH,

-

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. 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 235. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot

25. november2002

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve,
mag. Ivan Bizjak, minister za pravosodje,
Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
Hinko Jenull, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,
Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
Miha VVohinz, državni podsekretar v Ministrstvu za
pravosodje,
Rok Janez Šteblaj, državni podsekretar v Ministrstvu za
pravosodje,
Ana Bučar, svetovalka ministra za pravosodje.

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR
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ZAKON
O RATIFIKACIJI POGODBE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN BOSNO IN
HERCEGOVINO O PRAVNI POMOČI V CIVILNIH IN KAZENSKIH
ZADEVAH

1. Člen
Ratificira se Pogodba med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o pravni
pomoči v civilnih in kazenskih zadevah, podpisana v Sarajevu 5. aprila 2002.

2." Člen
Pogodba se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:1

1 Besedilo pogodbe v bosanskem, hrvaškem in srbskem jeziku je na vpogled v Sektoiju za
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.
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POGODBA
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN BOSNO IN HERCEGOVINO
O PRAVNI POMOČI V CIVILNIH IN KAZENSKIH ZADEVAH

Republika Slovenija in Bosna in Hercegovina (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se v
želji,
da poglobita medsebojne pravne odnose,
da poglobita sodelovanje na področju pravosodja in
da olajšata medsebojni pravni promet v civilnih in kazenskih zadevah,
sporazumeli, da skleneta to pogodbo:

PRVO POGLAVJE
Splošne določbe
1. člen
(1) Državljanom ene pogodbenice so v postopkih pred sodišči druge
zagotovljene enake pravice kot njenim državljanom.

pogodbenice

(2) Državljani ene pogodbenice imajo prost pristop do sodišč druge pogodbenice pod
enakimi pogoji kot njeni državljani.
(3) Odvetniki, vpisani v imenik odvetnikov v eni od pogodbenic, lahko zastopajo stranke v
postopkih pred sodišči in drugimi organi druge pogodbenice.
(4) Določbe prejšnjih odstavkov veljajo tudi za pravne osebe.
Obseg pravne pomoči
2. člen
(1) Pogodbenici si vzajemno dajeta pravno pomoč v civilnih in kazenskih zadevah na način
in v obsegu, predvidenem s to pogodbo.
(2) Izraz "civilne zadeve" v tej pogodbi obsega tudi gospodarske in družinske zadeve.
(3) Izraz "kazenske zadeve" v tej pogodbi obsega kazniva dejanja, gospodarske prestopke
in prekrške.
(4) Pravosodni organi pogodbenic dajejo skladno z določbami te pogodbe pravno pomoč
tudi drugim organom, ki so po zakonodaji pogodbenice pristojni za zadeve iz prejšnjih
odstavkov tega člena.
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3. člen
Pravna pomoč po tej pogodbi obsega: pošiljanje in vročanje pisanj ter izmenjavo obvestil o
predpisih in predpisov, pošiljanje podatkov in izpiskov iz kazenske evidence, priznanje in
izvršitev sodnih odločb v civilnih zadevah, prevzem kazenskega pregona kot tudi procesna
dejanja (zaslišanje strank, prič, izvedencev in drugih oseb, hišna ali osebna preiskava,
odvzem predmetov, začasna privedba, ogled, izvedenstvo in drugo).
Način občevanja
4. člen
(1) Pri uporabi te pogodbe občujejo pristojni organi Republike Slovenije prek Ministrstva za
pravosodje Republike Slovenije, pristojni organi Bosne in Hercegovine pa prek
Ministrstva za civilne zadeve in komunikacije.
(2) Določba prvega odstavka tega člena ne izključuje občevanja po diplomatski poti.
(3) V nujnih primerih lahko pristojni organi pogodbenice pošiljajo zaprosila in obvestila iz te
pogodbe pristojnim organom druge pogodbenice prek Mednarodne organizacije
kriminalistične policije (INTERPOL).
Jezik
5. člen
(1) Prošnja za pravno pomoč po tej pogodbi (v nadaljnjem besedilu: zaprosilo) se pošlje v
jeziku pogodbenice, ki prosi za pravno pomoč (v nadaljnjem besedilu: pogodbenica
prosilka). Dokumentacija, ki se priloži zaprosilu, se pošlje skupaj s prevodom v uradni
jezik oziroma enega izmed uradnih jezikov zaprošene pogodbenice (v nadaljnjem
besedilu: zaprošena pogodbenica).
(2) Odgovori na zaprosila se pošiljajo v jeziku zaprošene pogodbenice.
(3) Pisanja, ki se vročajo osebam v zaprošeni državi, se pošiljajo v uradnem jeziku
pogodbenice prosilke, priložen pa jim mora biti prevod pisanj v jezik oziroma enega
izmed uradnih jezikov zaprošene pogodbenice.
(4) če prevod ni priložen, se vročitev opravi le, če naslovnik pisanje prostovoljno sprejme.
Zaprosilo za pravno pomoč
6. člen
(1) Zaprosilo za pravno pomoč mora vsebovati:
1.

ime organa, ki prosi za pravno pomoč, in organa, ki je zaprošen za pravno pomoč;

2.

opis zadeve, v kateri se prosi za pravno pomoč; v kazenskih zadevah tudi zakonsko
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označbo kaznivega dejanja;
3.

navedbo podatkov, ki so pomembni za izvedbo postopka dajanja pravne pomoči;

4.

ime in priimek ter rojstne podatke strank v postopku, kraj njihovega stalnega ali
začasnega prebivališča, državljanstvo, za pravne osebe pa ime in sedež;

5.

ime in priimek pravnih zastopnikov ali pooblaščencev.

(2) Zaprosilo in priložena pisanja morajo biti podpisana in imeti žig organa, ki prosi za
pravno pomoč.
7. člen
(1) Pravna pomoč se daje skladno z zakonodajo zaprošene pogodbenice.
(2) Pristojni organ, ki daje zaprošeno pravno pomoč, lahko pri tem ravna tudi na način in v
obliki, ki ju želi pogodbenica prosilka, če to ni v nasprotju s predpisi zaprošene
pogodbenice.
8. člen
(1) Če zaprošeni organ ni pristojen za ugoditev zaprosilu, ga pošlje pristojnemu organu v
zaprošeni pogodbenici in o tem obvesti pogodbenico prosilko.
(2) Če zaprosilu ni bilo ugodeno, je treba o tem takoj obvestiti pogodbenico prosilko in
navesti razloge, zakaj mu ni bilo ugodeno. Če so bila skupaj z zaprosilom za pravno
pomoč poslana tudi druga pisanja, se tudi ta vrnejo.
9. člen
Zaprošena pogodbenica lahko zavrne pravno pomoč, če bi bila ugoditev zaprosilu v
nasprotju z njenim pravnim redom ali bi lahko škodila njeni suverenosti ali varnosti.
Vročitev pisanj
10. člen
Zaprosilo za vročitev pisanj mora poleg podatkov iz 6. člena te pogodbe vsebovati tudi
naslov osebe, ki se ji pisanja vročajo.
11. člen
(1) Pristojni organ opravi vročitev skladno s predpisi zaprošene pogodbenice. Na izrecno
prošnjo pa se lahko za vročitev pisanj uporabi predpis pogodbenice prosilke, če to ni v
nasprotju s predpisi zaprošene pogodbenice.
(2) Vročitev pisanj se dokazuje skladno s predpisi o vročanju, ki veljajo na ozemlju
zaprošene pogodbenice. Pristojni organ navede v potrdilu o vročitvi čas in kraj vročitve
ter osebo, ki ji je bilo pisanje vročeno.
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(3) Potrdilo o vročitvi se takoj pošlje pogodbenici prosilki. Če vročitev ni mogoča, zaprošena
pogodbenica pogodbenico prosilko takoj obvesti o razlogih nevročitve.
Obveščanje o predpisih
12. člen
Pogodbenici se bosta na prošnjo obveščali o predpisih, ki veljajo ali so veljali na njenem
ozemlju in si bosta po potrebi pošiljali tudi besedila teh predpisov.
Stroški dajanja pravne pomoči
13. člen
(1) Če v tej pogodbi ni drugače določeno, pogodbenici ne smeta zahtevati povračila za
stroške, ki so nastali zaradi dajanja pravne pomoči, razen nagrade izvedencem in
povračila stroškov izvedenstva.
(2) Zaprošeni organ lahko zahteva predujem za stroške iz prvega odstavka tega člena.

DRUGO POGLAVJE
PRAVNA POMOČ V CIVILNIH ZADEVAH
Oprostitev plačila stroškov
sodnega postopka
14. člen
Državljani ene pogodbenice so pred sodišči druge pogodbenice oproščeni plačila stroškov
sodnega postopka pod enakimi pogoji in v enakem obsegu kot državljani te pogodbenice.
15. člen
(1) O oprostitvi plačila stroškov iz 14. člena te pogodbe odloči sodišče zaprošene
pogodbenice na predlog strank. Skladno s predpisi zaprošene pogodbenice se o
oprostitvi plačila stroškov sodnega postopka odloči na podlagi potrdila o premoženjskem
stanju, ki ga izda pristojni organ tiste pogodbenice, na katere ozemlju ima stranka svoje
stalno ali začasno prebivališče.
(2) Če ima oseba iz prejšnjega odstavka tega člena svoje stalno ali začasno prebivališče na
ozemlju tretje države, lahko izda potrdilo diplomatsko ali konzularno predstavništvo
pogodbenice, katere državljan je ta oseba.
(3) Sodišče zaprošene pogodbenice, ki odloča o prošnji za oprostitev plačila stroškov
sodnega postopka, lahko v zvezi s tem zahteva dodatna obvestila.
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Varščina za pravdne stroške
16. člen
(1) Od državljana ene pogodbenice, ki sodeluje v postopku pred sodiščem druge
pogodbenice kot tožnik ali intervenient, ni dovoljeno zahtevati varščine za pravdne
stroške samo zato, ker je tuj državljan in na ozemlju te pogodbenice nima stalnega ali
začasnega prebivališča.
(2) Določba prejšnjega odstavka tega člena se uporablja tudi za pravne osebe.
Listine
17. člen
(1) Listin, ki jih je izdalo, podpisalo ali overilo v predpisani obliki sodišče ali drug pristojen
organ pogodbenice in je na njih odtisnjen žig pristojnega organa, ni treba nadalje
overjati za uporabo na ozemlju druge pogodbenice.
(2) Prvi odstavek tega člena se nanaša tudi na prepise in kopije listin, ki jih je overilo sodišče
ali drug pristojen organ.
18. člen
Javne listine, izdane na ozemlju ene pogodbenice, imajo na ozemlju druge pogodbenice isto
dokazno moč kot javne listine te pogodbenice.
19. člen
(1) Pogodbenici si pošiljata izpiske iz matičnih evidenc ter pravnomočne sodne odločbe, ki
se nanašajo na osebna stanja državljanov druge pogodbenice.
(2) Listine in sodne odločbe iz prvega odstavka tega člena se pošiljajo brezplačno vsakih
šest mesecev po diplomatski poti.
Priznanje in izvršitev sodnih odločb
20. člen
Pogodbenici pod pogoji iz te pogodbe na svojem ozemlju priznavata in izvršujeta sodne
odločbe v civilnih zadevah ter sodne poravnave v takih zadevah (v nadaljnjem besedilu:
odločbe), izdane ali sklenjene pred sodiščem druge pogodbenice.
21. člen
(1) Odločbe iz 20. člena te pogodbe se priznajo in izvršijo:
1.

če je odločba pravnomočna in izvršljiva po zakonu pogodbenice, na katere ozemlju
je bila izdana;
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2.

če za zadevo, za katero je bila odločba izdana, ni izključno pristojno sodišče
pogodbenice, na katere ozemlju se zahteva priznanje oziroma izvršitev odločbe;

3.

če je bila v primeru odločbe, izdane v nenavzočnosti stranke, ki ni pristopila in ni
sodelovala v postopku, zoper njo pa je bila izdana odločba skladno z zakonom
pogodbenice, na katere ozemlju je postopek tekel, stranka pravilno in pravočasno
obveščena o postopku, v primeru njene procesne nesposobnosti pa, če je bila
pravilno zastopana;

4.

če v isti zadevi med istima strankama ni bila izdana pravnomočna odločba
pogodbenice, na katere ozemlju se zahteva priznanje ali izvršitev odločbe;

5.

če pred sodiščem v zaprošeni pogodbenici ne teče že prej začeta pravda v isti
zadevi in med istima strankama;

6.

če priznanje ali izvršitev odločbe ni v nasprotju z ustavo in pravnim redom zaprošene
pogodbenice.

(2) Odločbo o priznanju in izvršitvi odločbe izda pristojno sodišče v zaprošeni pogodbenici.
22. člen
(1) Prošnja za priznanje ali izvršitev odločbe se lahko pošlje sodišču pogodbenice, ki odloča
o priznanju ali izvršitvi, ali sodišču pogodbenice, ki je izdalo odločbo. Prošnja se pošlje
sodišču, ki odloča o priznanju in izvršitvi, skladno s 4. členom te pogodbe.
(2) Prošnji za priznanje ali izvršitev odločbe je treba priložiti:
1.

odločbo ali njen overjeni prepis s potrdilom o pravnomočnosti,

2.

potrdilo, da je bila stranka, ki ni sodelovala v postopku, zoper njo pa je bila izdana
odločba,
skladno z zakonom pogodbenice, ki je odločbo izdala, pravilno in
pravočasno vabljena na obravnavo, če je stranka procesno nesposobna, pa tudi
potrdilo, da je bila pravilno zastopana.
23. člen

(1) Postopek za priznanje in izvršitev odločbe se izvaja po predpisih pogodbenice, katere
sodišče odloča o priznanju in izvršitvi.
(2) Prošnjo za priznanje in izvršitev lahko vloži vsak, ki ima za to pravnj interes.
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TRETJE POGLAVJE
PRAVNA POMOČ V KAZENSKIH ZADEVAH
24. člen
Pogodbenici si skladno s to pogodbo dajeta pravno pomoč v vseh postopkih glede kazenskih
zadev, za katere so bili v času, ko je bila pravna pomoč zaprošena, pristojni organi
pogodbenice prosilke.
*
Zavrnitev pravne pomoči
25. člen
Pogodbenici zavrneta pravno pomoč:
1.

če dejanje, ki je navedeno v zaprosilu, po pravu, ki velja v zaprošeni pogodbenici, ni
kaznivo dejanje;

2.

če bi bila ugoditev zaprosilu v nasprotju s pravnim redom, ki velja v zaprošeni
pogodbenici, in bi lahko po mnenju zaprošene pogodbenice ogrozila njeno
suverenost, varnost ali druge bistvene interese pogodbenice;

3.

če je zaprosilo v zvezi z dejanjem, ki je po mnenju zaprošene pogodbenice politične
ali vojaške narave.
Vabila
26. člen

V vabilu osumljencu, obdolžencu, obtožencu, priči, izvedencu ali drugemu udeležencu v
postopku, ki se vabi iz zaprošene pogodbenice, ne sme biti zagrožen prisilni ukrep, če se
vabilu ne bi odzval, če se vabljeni ne odzove vabilu, mu za to ne sme biti izrečena sankcija.
27. člen
Priča ali izvedenec, ki se odzove vabilu sodišča pogodbenice prosilke, ima pravico do
povračila potnih stroškov in stroškov bivanja skladno s predpisi pogodbenice prosilke.
Začasna predaja osebe, ki ji je odvzeta prostost
28. člen
(1) Če pogodbenica, ki vodi kazenski postopek, vabi kot pričo ali zaradi soočenja osebo, ki ji
je odvzeta prostost v drugi pogodbenici, se ta oseba z njenim soglasjem začasno preda
pogodbenici prosilki.
(2) Začasno predana oseba iz prvega odstavka tega člena mora biti na ozemlju
pogodbenice prosilke v priporu.
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(3) Pogodbenica prosilka mora začasno predano osebo vrniti v roku, ki ga določi zaprošena
pogodbenica.
29. člen
Začasna predaja se lahko preloži, če je potrebna navzočnost osebe iz prvega odstavka 28.
člena te pogodbe v kazenskem postopku, ki teče v zaprošeni državi.
30. člen

,

/

Začasna predaja se lahko zavrne:
1.

če se oseba iz prvega odstavka 28. člena te pogodbe s tem ne strinja;

2.

če bi zaradi predaje utegnilo priti do podaljšanja odvzema prostosti osebe iz prvega
odstavka 28. člena te pogodbe;

3.

če po mnenju zaprošene pogodbenice obstajajo drugi tehtni razlogi proti začasni
predaji osebe iz prvega odstavka 28. člena te pogodbe v pogodbenico prosilko.
31. člen

Predajo osebe iz prvega odstavka 28. člena te pogodbe opravijo pristojni organi v
pogodbenicah, ki se dogovorijo o kraju in času predaje.
Varstvo osebne svobode
32. člen
(1) Priča ali izvedenec, ki se odzove vabilu sodišča pogodbenice prosilke, ne glede na
njegovo državljanstvo, ne sme biti v tej državi kazensko preganjan ali priprt niti se mu ne
sme kakor koli drugače odvzeti ali omejiti osebna svoboda zaradi kaznivega dejanja, ki
ga je storil pred prihodom na ozemlje pogodbenice prosilke.
(2) Oseba, ki je vabljena, da se zglasi pred sodiščem pogodbenice prosilke zaradi kazenske
odgovornosti za dejanje, ki jo bremeni, se ne sme ne glede na državljanstvo na njenem
ozemlju kazensko preganjati ali pripreti niti se ji ne sme na kateri koli drug način odvzeti
ali omejiti osebna svoboda za dejanja ali obsodbe, ki niso navedene v vabilu, izhajajo pa
iz časa pred njenim odhodom iz zaprošene pogodbenice.
(3) Kazenski pregon, odvzem prostosti ali kakšna druga omejitev osebne svobode proti
osebam iz prvega in drugega odstavka tega člena je dovoljena, če se vabljeni, ko
njegova navzočnost po izjavi sodišča ni več potrebna, zadrži več kot petnajst dni na
ozemlju pogodbenice prosilke, čeprav bi ga lahko zapustil, ali če se potem, ko je zapustil
ozemlje pogodbenice prosilke, prostovoljno vme na njeno ozemlje.
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Navzočnost pri dejanjih pravne pomoči
33. člen
(1) Na izrecno prošnjo pogodbenice prosilke jo zaprošena pogodbenica obvesti o kraju in
času izvrševanja zaprosila.
(2) Udeleženci v kazenskem postopku in njihovi pravni zastopniki imajo pravico biti navzoči
pri dajanju pravne pomoči v zaprošeni pogodbenici in postavljati dodatna vprašanja prek
zaprošenega organa. Zanje se smiselno uporablja določba 32. člena te pogodbe.
(3) Za navzočnost predstavnikov pravosodnih organov pogodbenice prosilke pri dajanju
pravne pomoči v zaprošeni pogodbenici, je potrebno soglasje zaprošene pogodbenice.
Soglasje v Republiki Sloveniji izda Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije, v
Bosni in Hercegovini pa Ministrstvo za civilne zadeve in komunikacije.
Obvestila iz kazenske evidence
34. člen
(1) Pogodbenici se obveščata o vseh obsodbah državljanov druge pogodbenice, ki so
vpisane v njeno kazensko evidenco. Izpiske iz kazenske evidence si pogodbenici
izmenjujeta vsakih šest mesecev prek ministrstev iz 4. člena te pogodbe.
(2) Pogodbenici se obveščata tudi o drugih podatkih, vpisanih v kazenski evidenci.
Odstop kazenskega pregona
35. člen
(1) Če stori državljan pogodbenice kaznivo dejanje na ozemlju druge pogodbenice, sme
pogodbenica, na katere ozemlju je bilo dejanje storjeno, pod pogoji iz te pogodbe
zaprositi drugo pogodbenico, da prevzame kazenski pregon.
(2) Pristojni organi zaprošene pogodbenice izvedejo kazenski postopek skladno s predpisi
te pogodbenice.
(3) Pristojni organi pogodbenice prosilke ukrenejo v zvezi z zaprosilom za prevzem
kazenskega pregona vse, kar je potrebno, da bi zaprošeni pogodbenici omogočili
opravljanje procesnih dejanj, ki so v njeni pristojnosti. Ti ukrepi obsegajo tudi predajo
obdolženca, ki je v priporu v pogodbenici prosilki, organom zaprošene pogodbenice.
(4) Predaja obdolženca iz tretjega odstavka tega člena se bo izvedla, potem ko bo
zaprošena pogodbenica v skladu z 38. členom te pogodbe obvestila pogodbenico
prosilko, da je prevzela kazenski pregon.
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36. člen
(1) V zaprosilu za prevzem kazenskega pregona mora biti opisano dejansko stanje in
morajo biti navedeni čim točnejši podatki o obdolžencu, njegovem državljanstvu in
stalnem ali začasnem prebivališču.
(2) Zaprosilu je treba priložiti:
i;
1. spise v izvirniku ali overjenem prepisu;
2.

potrdilo ali druge podatke o državljanstvu osebe, za prevzem kazenskega pregona
katere se prosi;

3.

izpisek določb iz kazenskega zakona, ki so bile uporabljene v tej kazenski zadevi;

4.

izjave oškodovancev, da soglašajo z odstopom kazenskega pregona.

(3) lq'ava oškodovanca, ki je potrebna za uvedbo kazenskega postopka v pogodbenici
prosilki, velja tudi v zaprošeni pogodbenici.
37. člen
Po vložitvi prošnje za prevzem kazenskega pregona pristojni organi pogodbenice prosilke
ne bodo izvajali nobenih procesnih dejanj v zvezi s pregonom dejanja, navedenega v
zaprosilu, do prejema obvestila o odločitvi iz 38. člena te pogodbe.
38. člen
(1) Zaprošena pogodbenica obvesti pogodbenico prosilko, ali je prevzela zaprošeni
kazenski pregon.
*
(2) V primeru iz tretjega odstavka 35. člena te pogodbe mora zaprošena pogodbenica čim
prej, najkasneje pa v 45 dneh, obvestiti pogodbenico prosilko, ali je prevzela kazenski
pregon.
(3) če kazenski pregon ni bil prevzet, se vsa dokumentacija v zvezi s to zadevo vrne
pogodbenici prosilki skupaj s sporočilom, zakaj zaprosilu ni bilo ugodeno. Če je bil
zaprošeni kazenski pregon prevzet, se po končanem postopku pogodbenici prosilki
pošlje pravnomočna odločba.
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ČETRTO POGLAVJE
KONČNE DOLOČBE
39. člen
Ta pogodba začne veljati trideseti dan od dneva prejema zadnjega od izmenjanih obvestil
pogodbenic po diplomatski poti, da so izpolnjeni pogoji za njeno uveljavitev, predvideni z
notranjo zakonodajo pogodbenic.
40. člen
(1)

Ta pogodba je sklenjena za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica jo lahko pisno odpove
po diplomatski poti s šestmesečnim odpovednim rokom.

(2)

Pogodba je sestavljena v dveh izvirnikih, vsak v slovenskem jeziku, bosanskem jeziku,
hrvaškem jeziku in srbskem jeziku, v obeh pisavah, ki se uporabljata v Bosni in
Hercegovini - latinici in cirilici, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna.

V

dne

5J»i.2oo$r.

ZA REPUBLIKO SLOVENIJO

ZA BOSNO IN HERCEGOVINO
Svetozar Mihajlovič, l.r.

mag. Ivan Bizjak, l.r.

25. november2002

29

poročevalec, št. 115

3. Člen
Za izvajanje pogodbe skrbi Ministrstvo za pravosodje.

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

Pogodbo med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o pravni pomoči v
civilnih in kazenskih zadevah sta podpisala minister za pravosodje Republike Slovenije
mag. Ivan Bigak in minister za civilne zadeve in komunikacije Bosne in Hercegovine
Svetozar Mihajlovič v Sarajevu dne 5. aprila 2002.
Temeljni načeli, na katerih temelji pogodba, sta upoštevanje notranje materialne in
procesne civilne in kazenske zakonodaje držav pogodbenic ter vzajemnost pri izvajanju
prevzetih obveznosti. V okviru teh načel so oblikovane tudi vse nadaljnje določbe v
pogodbi.
Pogodba zavezuje državi, da si bosta pod določenimi pogoji vzajemno nudili pravno
pomoč v sodnih postopkih v civilnih in kazenskih zadevah, kar obsega pošiljanje in
vračanje pisanj ter izmenjavo obvestil o predpisih, opravo posameznih procesnih dejanj,
priznanje in izvršitev sodnih odločb v civilnih zadevah, pošiljanje podatkov in izpiskov
iz kazenske evidence in določbe o odstopu kazenskega pregona. Zaradi enotnega
izvajanja obveznosti so v pogodbi tudi določbe, ki se nanašajo na način in jezik
občevanja, dokumentacijo in stroške v zvezi z izvrševanjem pogodbe.
V končnih določbah pogodbe je določeno, da pogodba začne veljati trideseti dan po
prejemu zadnjega obvestila pogodbenic, da so izpolnjeni pogoji za njeno uveljavitev,
predvideni z notranjo zakonodajo pogodbenic. Skladno s 75. členom Zakona o zunanjih
zadevah (Ur.l. RS, štev.45/2001) Pogodbo med Republiko Slovenijo in Bosno in
Hercegovino o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah ratificira Državni zbor.
Zaradi ratifikacije te pogodbe ni potrebno spreminjati veljavnih ali sprejeti novih
predpisov v Republiki Sloveniji in tudi ne zagotoviti dodatnih sredstev iz proračuna
Republike Slovenije.
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

REPDBLIKO

SLOVENIJO

HERCEGOVINO

IZVRŠEVANJU

KAZENSKIH

POGODBE

0

MED

IN

DOSNO

IN

MEDSEBOJNEM

SODNIH

ZADEVAH

ODLOČB

V

(DDHISO)

- EPA 689 - III
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
2002-1811-0058
Številka: 760-02/2002-3
Ljubljana, 19.11.2002
Vlada Republike Slovenije je na 179. dopisni seji dne 19.11.2002
določila besedilo:

-

PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI POGODBE MED
REPUBLIKO SLOVENIJO IN BOSNO IN HERCEGOVINO O
MEDSEBOJNEM IZVRŠEVANJU SODNIH ODLOČB V
KAZENSKIH ZADEVAH,

-

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. 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 235. člena poslovnika

25. november2002

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve,
mag. Ivan Bizjak, minister za pravosodje,
Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
Hinko Jenull, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,
Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
Miha VVohinz, državni podsekretar v Ministrstvu za
pravosodje,
Rok Janez Šteblaj, državni podsekretar v Ministrstvu za
pravosodje,
Ana Bučar, svetovalka ministra za pravosodje.

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR
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ZAKON
O RATIFIKACIJI POGODBE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN BOSNO IN
HERCEGOVINO O MEDSEBOJNEM IZVRŠEVANJU SODNIH ODLOČB V
KAZENSKIH ZADEVAH

1. Člen
Ratificira se Pogodba med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o
medsebojnem izvrševanju sodnih odločb v kazenskih zadevah, podpisana v Sarajevu 5.
aprila 2002.

2. Člen
Pogodba se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:1

1 Besedilo pogodbe v bosanskem, hrvaSkem in srbskem jeziku je na vpogled v Sektorju za
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.
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POGODBA
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN BOSNO IN HERCEGOVINO
O MEDSEBOJNEM IZVRŠEVANJU SODNIH ODLOČB V KAZENSKIH ZADEVAH

Republika Slovenija in Bosna in Hercegovina (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se v
želji,
da poglobita medsebojne pravne odnose,
da poglobita sodelovanje na področju pravosodja in
da olajšata medsebojni pravni promet,
sporazumeli, da skleneta to pogodbo:

PRVO POGLAVJE
Splošne določbe
1. člen
(1) Pogodbenici se obvezujeta, da bosta na zaprosilo skladno s pogoji, predvidenimi s to
pogodbo, medsebojno izvrševali sodne odločbe v kazenskih zadevah, ki jih je izreklo
sodišče ene pogodbenice (v nadaljnjem besedilu: pogodbenica izreka) zoper
državljana druge pogodbenice (v nadaljnjem besedilu: pogodbenica izvršitve) ali zoper
osebo, ki ima na njenem ozemlju stalno prebivališče, in sicer:
1.

nadzorovali osebo, ki ji je sodišče pravnomočno izreklo pogojno obsodbo, med
preizkusno dobo (v nadaljnjem besedilu: varstveno nadzorstvo);

2.

izvršili kazen zapora in druge kazenske sankcije, ki pomenijo odvzem prostosti (v
nadaljnjem besedilu: zapor). •

(2) Za državljana pogodbenice se šteje oseba, ki ima po zakonodaji te pogodbenice njeno
državljanstvo.

2. člen
(1) Varstveno nadzorstvo ali zapor po določbah te pogodbe se prevzame, če so izpolnjeni
ti pogoji:
1:

če je obsojenec državljan pogodbenice izvršitve ali ima v njej stalno prebivališče;

2.

če je sodna odločba pravnomočna;

3.

če obsojenec s tem soglaša;
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če je dejanje iz pravnomočne sodne odločbe kaznivo dejanje po pravu, ki velja v
obeh državah;

5.

če pogodbenici soglašata, da se izvršitev prenese;

6.

če mora obsojenec v času vložitve prošnje prestati še najmanj šest mesecev
izrečene kazni zapora ali varstvenega nadzorstva.

(2) Pogodbenici lahko izjemoma pristaneta na prenos izvršitve tudi, ko mora obsojenec
prestati še manj kot 6 mesecev izrečene kazni zapora ali varstvenega nadzorstva.
(3) Če obsojenec ne more dati pravnoveljavnega soglasja za prenos izvršitve, je treba
priskrbeti soglasje zakonitega zastopnika te osebe po pravu, ki velja v pogodbenici, v
kateri ima obsojenec stalno prebivališče.

3. člen
Izvršitev se ne bo prevzela:
1.

če bi bila izvršitev v nasprotju s temeljnimi načeli pravnega sistema pogodbenice
izvršitve;

2.

če pogodbenica izvršitve meni, da je dejanje iz pravnomočne sodne odločbe
politične ali vojaške narave;

3.

če bi bila izvršitev v nasprotju z mednarodnimi obveznostmi pogodbenice izvršitve;

4.

če je izvršitev zapora ali varstvenega nadzorstva zastarala po pravu ene od
pogodbenic;

5.

če se obsojenec glede na njegovo starost v času storitve kaznivega dejanja v
pogodbenici izvršitve ne bi mogel kazensko preganjati;

6.

če je bil obsojenec v pogodbenici izvršitve že pravnomočno obsojen za isto
kaznivo dejanje ali je za to dejanje pravnomočno oproščen;

7.

če je bila pravnomočna sodna odločba izdana v nenavzočnosti obsojenca;

8.

če obsojenec uživa pravico azila v pogodbenici izvršitve.

4. člen
(1) Pogodbenica izvršitve mora brez odlašanja obvestiti pogodbenico izreka ali in v
kakšnem obsegu je prošnji ugodila.
(2) Ob popolni ali delni zavrnitvi zaprosila za prevzem izvršitve je treba navesti razloge za
zavrnitev.
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5. člen
(1) Pomilostitev ali amnestijo lahko dasta obe pogodbenici.
(2) če je pomilostitev ali amnestija dana v pogodbenici izreka, mora brez odlašanja o tem
obvestiti pogodbenico izvršitve.

6. člen
Kraj, čas in način predaje in prevzema obsojenca se določi z dogovorom med pristojnimi
organi pogodbenic.

DRUGO POGLAVJE
Varstveno nadzorstvo
7. člen
(1) Varstveno nadzorstvo se izvaja izključno skladno s pravom, ki se uporablja v
pogodbenici izvršitve.
(2) Ukrepi varstvenega nadzorstva, izrečeni v pogodbenici izvršitve, po svoji vrsti in
trajanju ne smejo biti strožji od ukrepov, ki bi se izvajali v pogodbenici izreka.

8. člen
Pogojna obsodba se prekliče izključno v pogodbenici izreka.

9. člen
(1) Pogodbenica izvršitve je dolžna čim prej obvestiti pogodbenico izreka, ali bo ugodila
njeni prošnji za prevzem izvršitve varstvenega nadzorstva iz 7. člena te pogodbe.
(2) Pogodbenica izvršitve bo obvestila pogodbenico izreka o ukrepih varstvenega
nadzorstva in o vseh okoliščinah, ki bi utegnile povzročiti preklic pogojne obsodbe.

10. člen
(1) Pogodbenica izreka je dolžna takoj obvestiti pogodbenico izvršitve o preklicu pogojne
obsodbe.
(2) Če pogodbenica izreka prekliče pogojno obsodbo, lahko pogodbenico izvršitve zaprosi
za prevzem izvršitve kazenske sankcije skladno z določbami te pogodbe.
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11. člen
(1) če je sprejeta odločitev o prevzemu izvršitve varstvenega
pogodbenici izreka začasno ustavi njegovo izvrševanje.

nadzorstva,

se v

(2) Pravica pogodbenice izreka do izvršitve varstvenega nadzorstva dokončno preneha,
če med prevzetim nadzorstvom ni nastopila nobena okoliščina, zaradi katere je treba
po pravu pogodbenice izreka preklicati pogojno obsodbo.

TRETJE POGLAVJE
Zapor
12. člen
(1) Če je oseba, ki je državljan ene od pogodbenic, ali oseba, ki ima na njenem ozemlju
stalno prebivališče, v drugi pogodbenici pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje na
kazen zapora ali drugo kazensko sankcijo, ki pomeni odvzem prostosti, lahko vsaka
pogodbenica zaprosi, da se ta izvrši v tisti pogodbenici, katere državljan je obsojenec
ali v kateri ima stalno prebivališče.
(2) Ta pogodba ne izključuje pravice obsojenca, njegovega zakonitega zastopnika,
zakonca, sorodnika v ravni črti, brata ali sestre, da vloži prošnjo za začetek postopka
za prenos izvršitve pri sodišču, ki je izdalo odločbo, ali pri pristojnem organu
pogodbenice izreka ali pogodbenice, katere državljan je obsojenec ali ima v njej stalno
prebivališče.
(3) Pristojni organ pogodbenice izreka obsojenca čim prej pouči o možnostih prestajanja
kazni zapora ali druge kazenske sankcije, ki pomeni odvzem prostosti, v pogodbenici,
katere državljan je ali na katere območju ima stalno prebivališče.

13. člen
(1) če se izvršitev prevzame, sodišče pogodbenice izvršitve določi po svojem pravu kazen
zapora ali drugo kazensko sankcijo, pri čemer upošteva kazensko sankcijo, izrečeno v
pogodbenici izreka.
(2) Z izvršitvijo v drugi pogodbenici obsojenec v nobenem primeru ne sme biti v težjem
položaju, kot bi ga imel v pogodbenici izreka.
(3) čas prestane kazni zapora ali druge kazenske sankcije, ki pomeni odvzem prostosti,
se vračuna v kazen zapora ali drugo kazensko sankcijo, ki se izvrši v pogodbenici
izvršitve.

14. člen
Izvršitev se izvede izključno po pravu pogodbenice izvršitve, kar vključuje priznanje sodne
odločbe po pravu pogodbenice izvršitve.
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15. člen
(1) Sodišče v pogodbenici izvršitve je vezano na ugotovljeno dejansko stanje, na katerem
temelji pravnomočna sodna odločba.
(2) Za odločanje o izrednih pravnih sredstvih je izključno pristojno sodišče pogodbenice
izreka.
(3) O razveljavitvi ali spremembi pravnomočne sodne odločbe, na kateri temelji prevzeta
izvršitev, bo pogodbenica izreka takoj obvestila pogodbenico izvršitve. Na podlagi nove
sodne odločbe bo sodišče pogodbenice izvršitve izvedlo postopek priznanja te odločbe
in odločilo o nadaljnjem izvrševanju kazni zapora ali druge kazenske sankcije, ki
pomeni odvzem prostosti. Sodišče pogodbenice izvršitve je vezano na to odločbo.

16. člen
(1) Če se pravnomočna sodna odločba nanaša na več kaznivih dejanj, se sme izvršitev
prenesti samo za del izrečene kazni zapora ali druge kazenske sankcije, ki pomeni
odvzem prostosti, ki se nanaša na posamezna od teh dejanj. V tem primeru sodišče v
pogodbenici izreka določi del kazni zapora ali druge kazenske sankcije, ki pomeni
odvzem prostosti, ki se nanaša na ta dejanja.
(2) Sodišče v pogodbenici izvršitve in sodišče v pogodbenici izreka določita primeren rok,
ki ne sme biti daljši od šestih mesecev, za izdajo odločbe iz prvega odstavka tega
člena, če odločba iz prvega odstavka tega člena ni izdana v tem roku, določi sodišče v
pogodbenici izvršitve po svojem pravu del kazni ali druge kazenske sankcije, ki jo je
treba izvršiti.

17. člen
(1) S prevzemom izvršitve začasno preneha nadaljnje izvrševanje v pogodbenici izreka.
Če je obsojenec v zaporu, ostane v zaporu do njegove predaje pogodbenici izvršitve.
I
.
(2) Pravica pogodbenice izreka do izvršitve dokončno preneha, ko obsojenec prestane
kazen zapora ali drugo kazensko sankcijo, ki pomeni odvzem prostosti, ali mu je ta
dokončno odpuščena v pogodbenici izvršitve.
(3) če se obsojenec izogne izvršitvi v pogodbenici izvršitve, pridobi pogodbenica izreka
znova pravico do izvršitve. O teh okoliščinah je pogodbenica izvršitve dolžna obvestiti
pogodbenico izreka.
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18. člen
(1) Obsojenec ne more biti brez soglasja pogodbenice izreka kazensko preganjan, sojen
ali se mu ne more na drug način omejiti osebna svoboda in se ne more izročiti tretji
državi zaradi kaznivega dejanja, storjenega pred prevzemom izvršitve.
(2) Soglasje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno:
1.

če obsojenec ne zapusti ozemlja pogodbenice izvršitve v 45 dneh po prestani
kazni zapora ali drugi kazenski sankciji, ki pomeni odvzem prostosti. V ta rok se ne
všteva čas, ko obsojenec neodvisno od svoje volje ni mogel zapustiti ozemlja
pogodbenice izvršitve;

2.

če se obsojenec potem, ko je zapustil ozemlje pogodbenice izvršitve, prostovoljno
vrne na njeno ozemlje.

ČETRTO POGLAVJE
Določbe o postopku
19. člen
(1) Pri uporabi te pogodbe občujejo pristojni organi Republike Slovenije prek Ministrstva za
pravosodje Republike Slovenije, pristojni organi Bosne in Hercegovine pa prek
Ministrstva za civilne zadeve in komunikacije.
(2) Določba prvega odstavka tega člena ne izključuje občevanja po diplomatski poti.
(3) V nujnih primerih se lahko zaprosila in obvestila iz te pogodbe pošiljajo prek
Mednarodne organizacije kriminalistične policije - INTERPOL-a.

20. člen
(1) Zaprosilo za prevzem izvršitve po določbah te pogodbe se pošlje v pisni obliki v jeziku
pogodbenice prosilke.
(2) Dokumentacija, ki se priloži zaprosilu, se pošlje s prevodom v uradni jezik oziroma
enega izmed uradnih jezikov zaprošene države.
(3) Overitev listin iz drugega odstavka tega člena ni potrebna.
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21. člen
(1) Če pogodbenica izreka vloži prošnjo, ji je treba priložiti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

t
izvirnik ali overjen prepis sodne odločbe s potrdilom o pravnomočnosti in po potrebi
o izvršljivosti;
prepis zakonskih določb, na katerih temelji sodna odločba;
podatke o obsojencu, njegovem državljanstvu in stalnem prebivališču;
potrdilo o času prestane kazni zapora ali druge kazenske sankcije, o oprostitvi dela
kazni kot tudi vsak drug podatek v zvezi s prestajanjem kazni;
soglasje obsojenca za prenos izvršitve, v obliki zapisnika ali overjene izjave;
druge dokumente, pomembne za odločitev o prošnji.

(2) Če pogodbenica izvršitve vloži prošnjo, ji je treba priložiti:
1.
2.
3.
4.

prepis zakonskih določb, ki jih je treba uporabiti;
podatke o obsojencu, njegovem državljanstvu in stalnem prebivališču;
druge dokumente, pomembne za odločitev o prošnji;
če je obsojenec že v pogodbenici izvršitve, je treba priložiti tudi zapisnik ali
overjeno izjavo obsojenca o njegovem soglasju za prenos izvršitve.

(3) Če je vložena prošnja iz drugega odstavka tega člena, pošlje pogodbenica izreka
skupaj s sporočilom o odobritvi prošnje dokumente iz prvega odstavka tega člena,
razen dokumentov iz pete točke.

22. člen
(1) Če zaprošena država meni, da podatki in dokumentacija, ki ji je bila poslana, ne
zadostujejo, zahteva dopolnitev v primernem roku, ki se lahko podaljša na podlagi
obrazložene prošnje.
(2) Če ni dopolnjena, se o prošnji za prenos izvršitve odloči na podlagi obstoječih
podatkov in dokumentacije.

23. člen
Če je sprejeta odločitev o prenosu izvršitve kazenske sankcije, se pristojni organi
pogodbenic dogovorijo o kraju, času in načinu predaje obsojenca.

24. člen
(1) Stroške, nastale v zvezi s predajo obsojenca zaradi izvršitve kazenske sankcije, plača
pogodbenica, na ozemlju katere so nastali.
(2)

Stroške tranzita čez tretjo državo plača pogodbenica prosilka.

(3) Država, ki prosi za predajo obsojenca po zračni poti, sama plača stroške, ki nastanejo
v zvezi s to predajo.
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25. člen
(1) Pogodbenica izvršitve mora pogodbenico izreka obvestiti o:
1. prenehanju izvrševanja varstvenega nadzorstva oziroma zaporne kazni;
2. pobegu obsojenca.
(2) Na prošnjo pogodbenice izreka ji pogodbenica izvršitve pošlje posebno poročilo o
izvrševanju kazenske sankcije.

PETO POGLAVJE
Pomen izrazov
26. člen
Po tej pogodbi pomeni uradni jezik:
-

za Republiko Slovenijo slovenski jezik;
za Bosno in Hercegovino bosanski jezik, hrvaški jezik in srbski jezik.

27. člen
Po tej pogodbi pomeni kazenska sankcija:
1.
2.

za Republiko Slovenijo: kazen zapora, varnostne in vzgojne ukrepe, ki pomenijo
odvzem prostosti, določene v Kazenskem zakoniku;
za Bosno in Hercegovino: kazen zapora, varnostne in vzgojne ukrepe, ki pomenijo
odvzem prostosti, določene v kazenski zakonodaji Bosne in Hercegovine.

28. člen
Po tej pogodbi pomeni varstveno nadzorstvo:
-

za Republiko Slovenijo: ukrep, ki ga sme sodišče določiti ob pogojni obsodbi skladno s
Kazenskim zakonikom;

-

za Bosno in Hercegovino: ukrep, ki ga lahko izreče sodišče ob pogojni obsodbi v
skladu s kazensko zakonodajo Bosne in Hercegovine.
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ŠESTO POGLAVJE
Prehodne in končne določbe
29. člen
(1) Ta pogodba se uporablja tudi za pravnomočne sodne odločbe, ki so bile izrečene pred
uveljavitvijo te pogodbe.
(2) Ob odpovedi te pogodbe po prvem odstavku 31. člena se bo izvrševanje prevzetih
kazenskih sankcij nadaljevalo in končalo skladno z določbami te pogodbe.

30. člen
Ta pogodba začne veljati trideseti dan od dneva prejema zadnjega obvestila pogodbenic
po diplomatski poti, da so izpolnjeni pogoji za njeno uveljavitev, predvideni z notranjo
zakonodajo pogodbenic.
31. člen
(1)

Ta pogodba je sklenjena za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica jo lahko pisno
odpove po diplomatski poti s šestmesečnim odpovednim rokom.

(2)

Pogodba je sestavljena v dveh izvirnikih, vsak v slovenskem jeziku, bosanskem
jeziku, hrvaškem jeziku in srbskem jeziku, v obeh pisavah, ki se uporabljata v Bosni in
Hercegovini - latinici in cirilici, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna.

oviavivu

dne

6. k Č.OOZ,

ZA REPUBLIKO SLOVENIJO
mag. Ivan Bizjak, l.r.
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ZA BOSNO IN HERCEGOVINO
•
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Svetozar Mihajlovič, l.r.
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3. Člen
Za izvajanje pogodbe skrbi Ministrstvo za pravosodje.

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

Pogodbo med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o medsebojnem izvrševanju
sodnih odločb v kazenskih zadevah sta podpisala minister za pravosodje Republike
Slovenije mag. Ivan Bizjak in minister za civilne zadeve in komunikacije Bosne in
Hercegovine Svetozar Mihajlovič v Sarajevu dne 5. aprila 2002.
S to pogodbo bo ustvaijena podlaga za izvajanje 517. člena Zakona o kazenskem
postopku (Ur.l. RS, št. 63/94, 72/98, 6/99, 66/2000 in 111/2001), po katerem se sme
izvršiti pravnomočna sodba glede sankcije, ki jo je izreklo tuje sodišče, če je to določeno
z mednarodno pogodbo ali če velja vzajemnost. Pogodba pod določenimi pogoji omogoča
medsebojno izvrševanje sodnih odločb v kazenskih zadevah, ki jih je izdalo sodišče ene
države pogodbenice zoper državljana druge države pogodbenice ali zoper osebo, ki ima
na njenem ozemlju stalno prebivališče. Vprašanja, ki se urejajo s to pogodbo, se nanašajo
na medsebojne obveznosti držav pogodbenic v zvezi s prevzemom nadzora nad osebami,
ki jim je sodišče pravnomočno izreklo pogojno kazensko sankcijo za čas med preizkusno
dobo, in v zvezi s prevzemom izvrševanja kazni zapora in drugih ukrepov, ki
predstavljajo odvzem prostosti. Zaradi enotnega izvajanja obveznosti so v pogodbi tudi
določbe, ki se nanašajo na način in jezik občevanja, dokumentacijo, stroške v zvezi z
izvrševanjem pogodbe in na primere, ko državi pogodbenici ne bosta izvrševali sodnih
odločb v kazenskih zadevah, ter določbe, ki urejajo postopek za prevzem izvršitve
navedenih sodnih odločb.
V končnih določbah pogodbe je določeno, da pogodba začne veljati trideseti dan po
prejemu zadnjega obvestila pogodbenic, da so izpolnjeni pogoji za njeno uveljavitev,
predvideni z notranjo zakonodajo pogodbenic. Skladno s 75. členom Zakona o zunanjih
zadevah (Ur.l. RS, štev. 45/2001) Pogodbo med Republiko Slovenijo in Bosno in
Hercegovino o medsebojnem izvrševanju sodnih odločb v kazenskih zadevah ratificira
Državni zbor.
Zaradi ratifikacije te pogodbe ni potrebno spreminjati veljavnih ali sprejeti novih
predpisov v Republiki Sloveniji in tudi ne zagotoviti dodatnih sredstev iz proračuna
Republike Slovenije.
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DELOVNO

TELO

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO

Poročilo

K

PREDLOGU

SPORAZUMA

IN

0

VLADO

VLADO

0

RATIFIKACIJI

TRGOVINSKEM

GOSPODARSKEM

MED

IN

ZAKONA

SODELOVANJU

REPUBLIKE

REPUBLIKE

SLOVENIJE

MOLDOVE

(BMDTGS)
- EPA 674 - III
«
REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR
Odbor za zunanjo politiko

EPA 674-111
Številka: 311-04/02-50/1
Ljubljana, 21. novembra 2002

Na podlagi 42., 169. in 143. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor
Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko kot matično delovno telo
naslednje:
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iKOVNO

TELO

• ODBOR -ZA ZUNANJO POLITIKO

Poročilo
k Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma o trgovinskem in gospodarskem
sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Moldove
(BMDTGS)

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko je na svoji 38. nujni
seji, ki je bila 21. novembra 2002, obravnaval Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma
o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Moldove.
j
. '
Odbor je pri obravnavi upošteval mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki z vidika
skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika ni imela
pripomb.
Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga zakona. Ker k predlogu
zakona ni bil sprejet noben amandma, Odbor za zunanjo politiko predlaga
Državnemu zboru, da predlog obravnava v besedilu, predloženem v Državni zbor
v zakonodajni postopek in ga sprejme.
Poročevalec na seji Državnega zbora bo član odbora Roberto Battelli.

Tanja Pandev, l.r.
SVETOVALKA DZ

poročevalec, št. 115

Jelko Kacin, l.r.
PODPREDSEDNIK
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ODGOVORI

NA

VPRAŠANJA

POSLANSKA

IN

PORUDA

'

')

♦

USTNA

POSLANSKA VPRAŠANJA,

NA

SEJI

18.

DRŽAVNEGA ZBORA

V sklopu popotresne obnove se izvaja tudi omenjeni peti odstavek
20. člena sprememb in dopolnitev zakona. V vseh treh občinah je
bilo do 30.9.2002 uspešno zaključenih 18 takih primerov, od tega
štirje v občini Bovec. V občini Bovec se trenutno sanira še en
objekt, pet pa jih je v postopku pristopa k izvedbi. Omeniti velja,
da se za tri primere preverjajo podatki, štiri vloge pa je Državno
tehnična pisarna zavrnila, ker je občina posredovala netočne
podatke. Velja poudariti, da ima občina v tem postopku bistveno
vlogo, saj mora oceniti, ali prosilec dejansko izpolnjuje z zakonom
zahtevane pogoje, poleg tega mora dati mnenje tudi center za
socialno delo.

Dodatni pisni odgovor ministra za okolje,
prostor in energijo mag. Janeza Kopača, z
dne 11/10-2002, na ustno poslansko
vprašanje poslanca Ivana Mamica, v zvezi z
realizacijo zakona o popotresni obnovi
Posočja, ki ga je postavil na 18. seji zbora
(objavljeno v 106/02 št. Poročevalca):
Iz prijave ustnega poslanskega vprašanja nI bilo popolnoma
razvidno, da poslanec želi odgovor o uresničevanju sprememb
In dopolnitev zakona o popotresni obnovi objektov in
spodbujanju razvoja Posočju. To je poslanec nakazal v njegovi
ustni razpravi. V bistvu gre za realizacijo 20. člena sprememb in
dopolnitev zakona, ko se občini lahko dodelijo nepovratna sredstva
za reševanje težkih socialnih razmer družin, katere ne morejo z
lastnimi sredstvi kriti dokončanja obnovljenega objekta,
saniranega do """S" projekta. V končno obdelavo stanovanjskih
prostorov se šteje izvedba hidroizolacije v kopalnici, izdelava
podložnih estrihov in toplotan izolacija tal, obzidava kadi in končna
obdelava sten, stropov in tlakov, katerih površina ne presega
60% standardne neto površine, določene na podlagi zadevnega
zakona. Občini se za te namene dodelijo nepovratna sredstva,
če v to lastnik objekta privoli in dovoli za čas 20 let, vpis hipotekarne
pravice na objektu v sorazmernem deležu sredstev državne
pomoči, ki je bila za ta objekt dodeljena občini.
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POSTAVLJENA

Vsi postopki pa le niso potekali skladno s tem protokolom, saj je
zlasti občina Bovec v kar nekaj primerih posredovala Državno
tehnični pisarni vlogo prosilcev, brez lastnega mnenja in drugih
dokazil. Poleg tega so prosilci navajali potrebna dela za dokončanje
objekta, ki nikakor niso bila stvar popotresne obnove, ampak
rešitev njihovega življenjskega standarda, katerega pa pred
potresom niso imeli (dodatna stenska keramika v kopalnici,
centralna kurjava ipd.).
V prilogi odgovora je za občino Bovec seznam objektov, za katere
je Državna tehnična pisarna vloge za dodatna sredstva državne
pomoči obravnavala. Na seznamu so posebej označeni objekti,
za katere je zahtevku za dodatna sredstva ugodeno, kakor tudi
objekti, za katere zahtevku ni bilo ugodeno ter razlog zavrnitve
zahtevka.
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PRILOGA

OBČINA BOVEC: končna obdelava objektov po
20. členu 2POOSRP
zap. Št naslov
pojasnilo
1
Soča 2
PREVERA PODATKOV V DTP
2
Mala vas 16
PREVERA PODATKOV V DTP
3
Mala vas 103
PREVERA PODATKOV V DTP
4
Mala vas 116
IZVEDENO
5
Mala vas 81,82
IZVEDENO
6
Srpenica 8
IZVEDENO
7
Trg golob.žrtav 30 IZVEDENO
8
Kal Koritnica 15
NEPOPOLNI PODATKI OBČINE
9
Mala vas 109
NEPOPOLNI PODATKI OBČINE
10
Mala vas 38
NEPOPOLNI PODATKI OBČINE
11
Čazsoča 64a In Mala NEPOPOLNI PODATKI OBČINE
vas 104
12
Mala vas 24
ODSTOP LASTNIKA
13
Kot 83
POSTOPKI V DTP POTEKAJO
14
Ravni laz 10
POSTOPKI V DTP POTEKAJO
15
Kot 19
POSTOPKI V DTP POTEKAJO
16
Lapena 22
POSTOPKI V DTP POTEKAJO
17
Mala vas 67
POSTOPKI V DTP POTEKAJO
18
Soča 105
SE NE ODZIVA NA VABILA DTP ZA SESTAVO VLOGE
19
Rupa 6
V DELU
20
Kot 49
PRESEGA NAMEN 20.ČLENA (5-OOSTAVEK) ZPOOSRP
21
Lapena 21
PRESEGA NAMEN 20.ČLENA (5-ODSTAVEK) ZPOOSRP
22
Kal Koritnica 21
PRESEGA NAMEN 20.ČLENA (5-ODSTAVEK) ZPOOSRP
23
Soča 61
PRESEGA NAMEN 20.ČLENA (5-ODSTAVEK) ZPOOSRP
24
Mala vas 83
PRESEGA NAMEN 20.ČLENA (5-ODSTAVEK) ZPOOSRP
25
Brdo 6
PRESEGA NAMEN 20.ČLENA (5-ODSTAVEK) ZPOOSRP
26
Mala vas 65
PRESEGA NAMEN 20.ČLENA (5-ODSTAVEK) ZPOOSRP
27
Lapena 20
PRESEGA NAMEN 20.ČLENA (5-ODSTAVEK) ZPOOSRP
28
Kot 2
PRESEGA NAMEN 20.ČLENA (5-ODSTAVEK) ZPOOSRP
29
Čezsoča 5
PRESEGA NAMEN 20.ČLENA (5-ODSTAVEK) ZPOOSRP
30
Čazsoča 113
PRESEGA NAMEN 20.ČLENA (5-ODSTAVEK) ZPOOSRP
31
Klane 38
PRESEGA NAMEN 20.ČLENA (5-ODSTAVEK) ZPOOSRP
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prioriteta navedena v programu za povečanje konkurenčnosti
podjetij in tudi v usmeritvah EU je spodbujanje povezovanja podjetij
in vlaganj v skupno razvojno infrastrukturo. Ukrepi v naslednjih
letih bodo usmerjeni v zagotavljanje dodatnih sredstev za podporo
delovanju skupnih tehnoloških centrov in za oblikovanje
proizvodno-storitvenih mrež. Skupen obseg sredstev za te
namene v horizontalnem programu za povečanje konkurenčnosti
podjetij, vključno s sredstvi iz programov EU za leto 2003 je
ocenjen na 1,5 milijarde tolarjev.

Pisni odgovor ministrice za gospodarstvo
dr.Tee Petrin, z dne 14/10-2002, na ustno
poslansko vprašanje poslanca mag.
Andreja Vizjaka, glede ohranjanja delovnih
mest v predelovalni industriji, ki ga je
postavil na 18. seji zbora (objavljeno v 106/
02 št. Poročevalca):

Ministrstvo za gospodarstvo je pripravilo predlog Zakona o pomoči
za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah,
ki je sedaj v fazi usklajevanja. Zakon bo določal namene, vrste,
merila, postopke za reševanje ter načine pridobivanja sredstev
iz proračuna RS za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah. Pomoč podjetjem v težavah je predvidena v
dveh oblikah:
1. kratkoročna likvidnostna posojila podjetjem v času priprave
programa prestrukturiranja
2. individualna pomoč za izvajanje programa prestrukturiranja
za obdobje treh do petih let.

1. Vlado Republike Slovenije, oz. MDDSZ In MG sprašujem,
s katerimi ukrepi namerava ublažiti težave delovno
Intenzivnih panog, zlasti tekstilne industrije in usnjarsko
predelovalne Industrije v smislu ohranjanja delovnih mest
v teh panogah oz. njihovega prestrukturiranja.
Vlada Republike Slovenije je na seji dne 23.12.1999 sprejela Program prilagajanja slovenske tekstilne in oblačilne industrije pogojem
notranjega trga EU 2000-2003 ter Program prilagajanja slovenske
usnjarske in obutvene industrije pogojem notranjega trga EU 20002003. Oba dokumenta je pregledala Evropska komisija in jih
pozitivno ocenila. Programa prilagajanja do leta 2003 sta bila
zasnovana na osnovi naslednjih ciljev:
1. povečanje uspešnosti industrije na ključnih področjih (trženje,
tehnološka prenova, razvoj kadrov)
2. obseg sektorske pomoči se bo v obdobju 2000-2003
zmanjševal, ukrepi pa bodo prehajali v horizontalne ukrepe
za povečanje konkurenčnosti gospodarstva.

Za čas do sprejetja zakona je bila za dodeljevanje pomoči podjetjem
v težavah v času priprave programa prestrukturiranja sprejeta
Uredba o dodeljevanju sredstev za sanacijo gospodarskih družb
iz sredstev kupnin. V nadaljnjem obdobju bo pravila, pogoje in vire
sredstev določal Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah. Vrste državnih pomoči po tem
zakonu bodo posojila, subvencije obrestnih mer, poroštva
kapitalske naložbe, odpis terjatev do podjetij v težavah, olajšave
pri plačiiu davkov in prispevkov ter dotacije. Ta zakon bo določal
tudi vire za dodeljevanje individualne pomoči podjetjem v težavah,
ki do sedaj še niso bili definirani.

Oblikovane so ugotovitve in predlogi za izvajanje programov
prilagajanja v letu 2003 ter ukrepi in oblike podpore države v
okviru obstoječih programov razvojne politike in sicer v treh
smereh:
1. nadaljevanje pomoči za povečanje konkurenčnosti podjetij,
predvsem na področju tehnološkega razvoja •
2. ukrepi za pomoč podjetjem v težavah ter izvajanje
individualnih programov prestrukturiranja,
3. ukrepi na področju zaposlovanja delavcev in razreševanja
socialnih problemov, ki so posledica prestrukturiranja podjetij.

Prestrukturiranje dejavnosti tekstilne in usnjarske industrije pomeni
tudi nadaljnje zmanjševanje števila zaposlenih v teh panogah.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izvaja Programe
aktivne politike zaposlovanja, ki so bili sprejeti na Vladi Republike
Slovenije 28.02.2002. Na osnovi sedanjih ocenjevanj doseganja
učinkov programov ter sedanjih in pričakovanih gibanj na trgu
dela bo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pripravilo
predlog Programov aktivne politike zaposlovanja za leto 2003.
Programi bodo obravnavali tudi problematiko reševanja dodatnega
števila novih brezposelnih oz. presežnih delavcev iz obravnavanih
panog.

Na podlagi analiz izdelanih na teh panogah je potrebno za
zaustavitev negativnih trendov predvsem pospešiti vlaganja v
izdelčno in trženjsko, tehnološko in kadrovsko prenovo podjetij.
V letu 2003 se iztekata omenjena programa prilagajanja in glede
na zavezo Slovenije v pogajalskih izhodiščih z EU nadaljnja
sektorska pomoč ni več možna. Pomoči podjetjem v teh panogah
se sedaj postopoma preusmerjajo v horizontalne ukrepe v okviru
programa podjetništva in konkurenčnosti. Podjetja iz teh panog
imajo enak dostop do vseh ukrepov v sklopu horizontalnega
programa. Ministrstvo za gospodarstvo bo v naslednjih letih
predvsem zagotavljajo sredstva za podporo tehnološkim
investicijam podjetij, z oblikovanjem dodatnih pomoči za izboljšanje
dostopa podjetij do virov financiranja. Predvideva se oblikovanje
sklada za tehnološki razvoj s sredstvi iz bivšega Tehnološkega
sklada pri Slovenski razvojni družbi in delom sredstev pridobljenih
iz naslova kupnin pri prodaji državnega premoženja. Pomembna
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2. Ali bodo deležne finančne pomoči tudi druge gospodarske
družbe v Sloveniji, ki so v težavah, kot je bilo to s strani
predsednika Vlade Republike Slovenije obljubljeno Muri?
Finančne pomoči bodo deležne tudi druge gospodarske družbe
v Sloveniji, ki so v težavah, v kolikor izpolnjujejo pogoje
podzakonskih aktov in javnih razpisov, na podlagi katerih se
finančna pomoč dodeljuje. Višina finančne pomoči podjetjem v
težavah bo seveda odvisna od višine razpoložljivih finančnih
sredstev.
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1. dokončana je bila I. faza vodovoda z razvodno mrežo po vasi
Ločica, ki je bila izvedena v letu 1997 in II. faza vodovoda, ki
obsega izgradnjo 100 kubičnih metrov vodohrana in napajalni
yodovod od raztežilnega jaška do vodohrana. Ta dela so bila
končana v letu 1998.

Pisna dopolnitev odgovora ministra za
promet g. Jakoba Presečnika, z dne 11/102002, na ustno zahtevo za dopolnitev
odgovora na poslansko vprašanje poslanca
Franca Sušnika, glede izgradnje tretje faze
nadomestnega vodovoda Zaplanina Ločica, podano na 18. seji zbora (objavljeno
v 106/02 št. Poročevalca):

2. izvedena dela so bila vsa dela na predoru Ločica, ki poteka
pod obstoječim zajetjem in katerega gradnja bi lahko vplivala
na presihanje vode v zajetju;
Dikcija, navedena v dopisu DARS ŠT. 402-14/07-MP-27 z dne
31.07.199, je faznost gradnje vodovoda navajala v kontekstu
izvedbe gradbenih del na predoru Ločica, s katerimi bi lahko bili
lahko ogroženi vodni viri za nekatere krajane vasi Ločica. V
nadaljevanju navedenega dopisa je tudi dikcija, ki pravi, da bosta
fazi gradnje vodovoda neposredno sledili druga drugi. Vendar je
bila obveza naročnika DARS d.d. ta, da v primeru izvajanja
navezave vodovoda Ločica na nov vodni vir v Zaplanini, do katere
bi prišlo v primeru presahnitve vodnega vira, pokrije stroške fizične
izvedbe vodovoda in objektov za vodovod. Občina Žalec pa
pridobi soglasja lastnikov zernljišč in koncesijo za vodni vir v
Zaplanini pridobljena šele v letošnjem letu, zato hipotetično
naročnik DARS d.d. tudi v primeru, da bi moral zagotavljati vodo
iz vira v Zaplanini, ne bi mogel neposredno pristopiti h gradnji te
faze vodovoda.

12. člen Poglavja »V. Pogoji za komunalno urejanje« Uredbe o
lokacijskem načrtu za odsek AC Vransko - Blagovica pravi:
»Zaradi gradnje AC in drugih ureditev, določenih s to uredbo, je
treba izvesti nove vodovode ter prestaviti ali prilagoditi vodovode«,
in je v zvezi z navedenim problemom izgradnje tretje faze
nadomestnega vodovoda Zaplanina - Ločica detajlno definiran:
v 2. odstavku člena, ki pravi:
»V km 72.550 (območje Ločice) se izvede prestavitev lokalnega
vodovoda v dolžini 300 m: v primeru presušitve zajetja se izvede
prevezavo na drugi vodni vir, pod enakimi pogoji. Zajetja za
gospodinjstva Lebeničnik, Pavel, Pestotnik in Zupan se navežejo
na drugi vodni vir pod enakimi pogoji, pred pričetkom gradnje
avtoceste.«

Glede na v Uredbi o LN zapisano dikcijo, da se v slučaju
presahnitve vode, do katere bi prišlo zaradi gradnje predora Ločica,
izvede prevezava na drugi vodni vir in to pod enakimi pogoji, bo
naročnik DARS d.d. izvedel preiskave tako glede količine kot tudi
kvalitete vode v obstoječem vodnem zajetju nad predorom. Če
bodo preiskave pokazale, da je vodno zajetje presušeno, kar
pomeni, da je gradnja predora imela vpliv na obstoječi vodni vir,
se bo izvedla še tretja faza nadomestnega vodovoda Zaplanina Ločica, kot je to navedeno v 3. odstavku/12, člena Uredbe o LN
za AC Vransko - Blagovica.

in v 3. odstavku člena, ki pravi:
»Med km 72.800 in 73.280 se izvede ustrezna zaščita obstoječega
vodovoda, ki poteka nad predorom Ločica do obstoječega zajetja.
V primeru presušitve zajetja se izvede prevezava na drug vodni
vir, pri čemer je potrebno povečati napajalni vodovod in povečati
obstoječi vodohran in eventualno zgraditi črpališče in
prečrpališče.«
V zvezi z navedeno obvezo naročnika DARS d.d. do 12. člena (2.
in 3. odstavek) Uredbe o LN, so bila do današnjega dne izvedena
naslednja dela.

od pogojev oziroma zahtev zaščite vodovarstvenih področij
pred posledicami izlitja nevarnih snovi izven avtocestnega
telesa, kar je prav tako definirano v lokacijski dokumentaciji
oziroma uredbi o lokacijskem načrtu,
od pogojev zagotavljanja varnosti udeležencev v prometu in
zaščite objektov na in ob prometnicah, ti pogoji so odvisni
predvsem od konfiguracije terena, po katerem poteka
avtocesta (visoki nasipi, premoščanje velikih višin,...), o njih
pa pri projektiranju avtoceste presoja odgovorni projektant;

Pisna dopolnitev odgovora ministra za
promet g. Jakoba Presečnika, z dne 11/102002, na ustno poslansko vprašanje
poslanke Marie AneTisovic, v zvezi z
razliko v kvaliteti zaščitnih ograj, ki se
gradijo na slovenskih avtocestah, ki ga je
postavila na 18. seji zbora (objavljeno v 106/
02 št. Poročevalca):

V Republiki Sloveniji se kot varovalne ograje na avtocestah
postavljajo pocinkane jeklene varovalne ograje (t.i. JVO) enojnega
ali dvojnega profila, razen:
na področjih, kjer avtocesta prečka zaščiteno vodovarstveno
območje, na katerega opozarja tudi prometni znak s silhueto
prevrnjen cisterne (primer; AC Slivnica-Ptujska cesta, AC
Arja vas-Vransko, potek glavne cesta Maribor-Dravograd
preko Vrbanskega platoja v Kamnici),
na premostitvenih objektih dolžine nad 50 m, vključno tudi s

Postavitev zaščitnih (varovalnih) ograj v okviru gradnje avtocest
v Republiki Sloveniji še vedno predpisuje JUS US4 104, ki določa
predvsem lokacije njihovih postavitev. Izbira vrste varovalne ograje
(ali gre za enojno ali dvojno jekleno varovalno ograjo ali za armirano
- betonski New Jersey element), pa je odvisna predvsem:
- od pogojev krajinskega oblikovanja avtocestnega telesa, ki
so navedeni v lokacijski dokumentaciji oziroma uredbi o
lokacijskem načrtu,
poročevalec, št. 115
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krajšimi premostitvenimi objekti, če se prav tako nahajajo v
območju zaščitenega vodovarstvenega območja,
na območju protihrupnih ograj,
kjer se postavljajo armirano - betonske New Jersey ograje različnih
velikosti (od 0,80 m do 1,20 m). V primeru postavitve protihrupnih
ograj se namreč le-te zmontirajo na obstoječi New Jersey element.

Kar se tiče spreminjanja standardov oziroma nadomeščanje še
vedno veljavnega navedenega JUS - standarda, ki še vedno
regulira problematiko postavitev varovalnih ograj, Vam sporočamo,
da v Republiki Sloveniji že potekajo postopki o sprejemu
normativov Evropske skupnosti (t.i. EN - European Normative),
ki bodo regulirali to področje.

prejemala. Na vrhu EU konec prejšnjega tedna je bilo namreč
dokončno potrjeno, da nobena od novih članic v prvih letih po
včlanitvi ne bo v slabši neto proračunski poziciji do EU, kot je bila
v zadnjem letu pred včlanitvijo, torej v letu 2003. Glede na to, da
bo v tem letu kot država prejemnica predpristopne pomoči
Slovenija nedvomno neto prejemnica sredstev iz EU, je mogoče
zaključiti, da bo enak status, torej pozitivno neto proračunsko
pozicijo v odnosih do EU, zadržala tudi v letih neposredno po
včlanitvi vanjo.

Pisni odgovor Vlade RS, z dne 30/10-2002,
na ustno poslansko vprašanje poslanca
Zmaga Jelinčiča Plemenitega, v zvezi s
potekom pogajanj Slovenije za vstop v
NATO in Evropsko unijo, ki ga je postavil na
18. seji zbora (objavljeno v 106/02 št.
Poročevalca):

Glede napotitev osebja v institucije NATO velja, da za zaposlovanje
v mednarodnem (civilnem) sekretariatu NATO ne obstajajo
nacionalne kvote. Ob izpraznitvi posameznega delovnega mesta
je objavljen javni razpis, na katerega se lahko prijavijo državljani
držav članic NATO. Ključni kriterij pri izbiri kandidata so reference
in usposobljenost, ne pa njegova nacionalnost. Zaposlene na teh
delovnih mestih, ki jih je okoli 350, plačuje NATO.

Pogajanja o pristopu Slovenije k Evropski uniji potekajo v okviru
Medvladne konference o pristopu k EU pri Svetu Evropske unije.
Pogajanja se nanašajo na način usklajevanja slovenskega
pravnega reda s pravnim redom EU. Pogajanja so do te faze
potekale v obliki pisne izmenjave pogajalskih izhodišč Slovenije
in skupnih stališč EU in formalnega potrjevanja le-teh na sestankih
Medvladne konference o pristopu k EU. V Sloveniji postopek
priprave pogajalskih izhodišč vodi Ožja pogajalska skupina,
pripravljajo jih Delovne skupine za pripravo pogajalskih izhodišč,
ki jih vodijo predstavniki ministrstev, ki so pristojna za večji del
vsebine pravnega reda EU, v delovnih skupinah pa so člani
predstavniki vseh ministrstev v katerih pristojnosti so posamezni
deli vsebine. V delovnih skupinah so tudi predstavniki nevladnih
organizacij in sindikatov. Pred vložitvijo v vladni postopek je bila
organizirana razprava z zainteresiranimi nevladnimi
organizacijami in sindikati o predlogu pogajalskih izhodišč.
Pogajalska izhodišča najprej sprejme Vlada Republike Slovenije
in jih na osnovi Zakona o zunanjih zadevah kot delno pobudo za
sklenitev mednarodne pogodbe o pristopu predloži Odboru za
zunanjo politiko Državnega zbora Republike Slovenije. Na
Medvladni konferenci so bili dogovori o začasnem zapiranju
poglavij, t.j. o vsebini posameznih pogajalskih poglavij sklenjeni
na osnovi pogajalskih izhodišč, ki so bila potrjena na Odboru za
zunanjo politiko Državnega zbora Republike Slovenije.

V tem trenutku tako niso možna natančna predvidevanja, koliko
slovenskih predstavnikov (in na katerih delovnih mestih) bi se
lahko zaposlilo v mednarodnem (civilnem) sekretariatu NATO.
V integriran vojaški strukturi NATO (Mednarodni vojaški
sekretariat, strateško poveljstvo za Atlantik, strateško poveljstvo
za Evropo in regionalna poveljstva) pa so nacionalne kvote
določene oziroma so odvisne od deleža, ki ga država članica
prispeva v vojaški proračun NATO. Na podlagi izkušenj iz zadnje
širitve Zavezništva lahko pričakujemo, da bi se v vojaško strukturo
NATO vključilo okoli 50 slovenskih častnikov in podčastnikov.
Po mnenju Vlade Republike Slovenije (sklep vlade na 71. redni seji
z dne 18.4.2002) izvedba referenduma ni pogoj za članstvo v
NATO, niti nas naša zakonodaja k temu zavezuje. Vlada Republike
Slovenije izvedbe referenduma sicer ne izključuje in ji ne
nasprotuje. Zaveda se, da morajo biti zanj izpolnjeni ustrezni pogoji.
Po mnenju Vlade Republike Slovenije bi bilo odločanje o
referendumu v trenutku, ko vabilo za članstvo še nismo prejeli,
preuranjeno.

Kar se tiče plačniškega položaja Slovenije po pristopu k EU ni
točno, da naj bi Slovenija v prvem letu članstva v proračun EU
plačevala za okoli 60 milijonov evrov več kot na bi iz njega
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PISNA

POSLANSKA VPRAŠANJA

1. Ob dogovarjanjih ob osamosvojitvi in iskanju mednarodnega
priznanja je Slovenija leta 1992 na Badinterjevo vprašanje
glede obstoja državne meje ter teritorialnih zahtev do sosednjih
držav odgovorila, da:
a. RS ima svojo državno mejo in s tem znano ter definirano
območje države Slovenije in
b. Nima ozemeljskih zahtev do sosednjih držav.

Pisna poslanska pobuda poslanca Zmaga
Jelinčiča Plemenitega Vladi RS, z dne
12/8-2002:
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke predlaga Vladi
Republike Slovenije da pripravi izhodišča za konferenco držav
naslednic Socialistične federativne Republike Jugoslavije z
mednarodno udeležbo o sukcesiji v zvezi z delitvijo Jadranskega
morja.

Na osnovi te izjave in podatka, da se je 88,2% prebivalcev
Slovenije opredelilo za samostojno državo, je Slovenija dosegla
mednarodno priznanje in vključitev v OZN.

Do začetka 2. svetovne vojne je bilo Jadransko morje z obalo in
otoki večinoma v lasti Kraljevine Italije, še posebej to velja za Istro
z istrskimi otoki in Dalmacijo. Po kapitulaciji Italije 9. Septembra
1943 (med 2. svetovno vojno) je upravo nad temi deli prevzel
nemški rajh, ki teh pokrajin ni priključil ustaški NDH Anteja Paveliča,
kljub temu, da je bil le-ta nemški zaveznik oziroma je nekaj dni po
kapitulaciji Kraljevine Jugoslavije podpisal pristop k silam osi. Po
2. svetovni vojni je Jadransko morje, Dalmacijo in Istro dobila
Jugoslavija (demokratska federativna republika) in nikakor ne
Hrvaška. Po razpadu SFR Jugoslavije pa si je Hrvaška prilastila
tako rekoč celotno morje z otoki.

2. Navedena izjava je temeljila na dejstvu, da je imela Slovenija
poleg določenega poteka kopenske meje med Hrvaško in
Slovenijo tudi uveljavljen status quo na morju skupaj s
pridobljenimi pravicami, na podlagi katerih je bil Sloveniji
omogočen trajen in neoviran dostop do odprtega morja v
okviru enotnega jugoslovanskega teritorialnega morja.
3. Tako Dunajska konvencija o nasledstvu držav glede pogodb
iz leta 1978 kot tudi Dunajska konvencija o nasledstvu držav
glede državnega premoženja, arhivov in dolgov iz leta 1983
ne vsebujeta pravil, ki bi urejala razdelitev morja med državami
naslednicami.
4. Arbitražna komisija Mirovne konference o Jugoslaviji se je v
mnenju št. 3 izrecno zavzela za uporabo 11. člena Dunajske
konvencije o nasledstvu držav iz leta 1978, ki opredeljuje
odnos mednarodne skupnosti do vprašanj meja in sicer:
"Nasledstvo držav ne posega v vprašanja meja, določenih s
pogodbami, niti ne v ozemeljske režime." Arbitražna komisija
se je v svojih stališčih zavzemala, naj se meje sosednjimi
državami dogovarjajo in spreminjajo le z vzajemnim in
svobodnim sporazumom. Šele ko ta ni mogoč, naj se uporabi
institucija arbitraže.
5. Evropska skupnost je v Deklaraciji o smernicah za priznanje
novih držav v vzhodni Evropi in Sovjetski zvezi (Bruselj, Haag,
16.12.1992) kot ena od smernic za priznanje novih držav
določila načelo spoštovanja nedotakljivosti vseh meja, ki se
lahko spremenijo le z miroljubnimi sredstvi in medsebojnimi
dogovori.

Ker smo v Slovenski nacionalni stranki prepričani, da bi morala
biti razdelitev Jadranskega morja predmet sukcesijskih pogajanj
in da si tega ne more prisvajati zgolj hrvaška stran, predlagamo
vladi, da ob upoštevanju vseh zgodovinskih in ostalih dejstev
(dokumentacijo o tem ima tudi Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije, ki pa jo uspešno skriva), skupaj z ostalimi
prizadetimi državami, v prvi vrsti z Bosno in Hercegovino in Zvezno
Republiko Jugoslavijo pripravi mednarodno konferenco, kjer bi
se določila razdelitev Jadranskega morja.
Odgovor z dne 18/10-2002:
Sklic mednarodne konference za razdelitev Jadranskega morja
v okviru sukcesijskih pogajanj za Republiko Slovenijo ni sprejemljiv
zaradi naslednjih dejstev:

bivši generalni sekretar Ministrstva za notranje zadeve in
predsednik komisije za pripravo predloga za izbor izvajalca nove
osebne izkaznice, ki je izbrala podjetje Mirage, sedaj prokurist
podjetja Mirage? Ste preverjali sum korupcije v teh navezavah?
Ste kdaj preverjali osebno finančno stanje gospoda Roberta
Rotarja, ki je lastnik podjetja Mirage? Podjetja, ki 90 % denarja
zasluži s posli, ki jih sklene z državo? Milijonarski življenjski slog,
helikopterski prevozi, dvorci na Hrvaškem....prokuristi, ki so
zaslužni bivši državni funkcionarji.

Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga
Jelinčiča Plemenitega Vladi RS, z dne
23/8-2002:
Republika Slovenija oz. Ministrstvo za notranje zadev.e sta začela
v zadnjih treh letih tri večje projekte: zamenjavo osebnih izkaznic,
zamenjavo potnih listin in uvajanje nalepk za tehnične preglede.
Izvajalca za izdelavo sta v vseh treh primerih podjetji Cetis in
Mirage, ki sta nastopala celo s skupno ponudbo.

Iz virov na Hrvaškem smo tudi dobili informacijo, ki govori o
gospodu Robertu Rotarju:" v predmestju Zadra in tam sem že
pred leti občudovala fantastične vile tik ob morju. Eno teh je, za
čistih 3.500.000 DEM pred nekaj meseci kupil omenjeni gospod.

Sprašujem vas, kako ste ukrepali proti skupnim ponudbam s
katerimi so izločevali konkurenco? Kako lahko razložite, da je
poročevalec, št. 115
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lahko Ministrstvo za notranje zadeve odda javno naročilo izvajalcu
oziroma izvajalcem z neposredno pogodbo brez javnega razpisa".

Pripeljal se je s helikopterjem, odštel denar na roko. So pa mi moji
sorodniki sami povedali, da je to kupil človek (neki nikakvi mlajši
tip,...), ki v Sloveniji izdeluje osebne in pasoše..."

V skladu z zgoraj navedenimi določili je bil izdelan sklep o pričetku
javnega naročila ter odločba o imenovanju strokovne komisije, ki
je izvedla vsa dela postopka oddaje javnega naročila, izdelave in
personalizacije potnih listin brez javnega razpisa z neposredno
oddajo. Za izbiro izvajalca je bila pripravljena razpisna
dokumentacija za zbiranje ponudb.

Podatki priče so v poslanski skupini, nas pa zanima, v kolikor
stvar drži, vsaj to kako lahko podjetnik, ki več kot 90% poslov
opravlja za državo, plačniki pa so davkoplačevalci, toliko zasluži
v slabih dveh letih?

Za ugotovitev primernega izvajalca, ki bi bil sposoben izdelati
listino glede na zelo stroge kriterije Evropske unije in mednaroden
standarde, ki urejajo področje potnih listin in ki se nanašajo tako
na varnostne-zaščitne elemente teh listin, kot tudi na sam način
izpolnjevanja podatkovnih polj, smo se obrnili na Gospodarsko
zbornico Slovenije, ki je kot edine primerne označila Cetis - grafično
podjetje d.d., Celje, Mirage H.S., d.o.o., Novo Mesto in Radeče
papir iz Radeč.

Odgovor z dne 15/10-2002:
Glede oddaje javnega naročil za izdelavo in personalizacijo
osebnih izkaznic je potrebno pojasniti, da je bil javni razpis za
oddajo tega javnega naročila objavljen v Uradnem listu RS, št. 3839/97. Ker ni uspel, je bil v Uradnem listu RS, št. 68/97 (popravek
v št. 70/97), objavljen ponovljeni javni razpis, ki pa prav tako ni
uspel, saj je bila od štirih prispelih ponudb predložena le ena
popolna ponudba. V skladu s takrat veljavnimi določili Zakona o
javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97 - v nadaljevanju: ZJN) je
bil zato sprejet sklep, da se izdelava in personalizacija osebnih
izkaznic odda z neposredno pogodbo, brez javnega razpisa.

Strokovna komisija za izvedbo javnega naročila je ponudnikom
Cetis, Mirageu in Radeče papirju poslala poziv k oddaji ponudbe
za predmetno javno naročilo, s priloženo dokumentacijo za
pripravo ponudbe. Na javnem odpiranju ponudb je bilo ugotovljeno,
da je na poziv prispela ena sama veljavna (pravočasno predložena
in pravilno opremljena) ponudba, in sicer skupna ponudba
enakopravnih partnerjev Cetisa in Miragea. Na javnem odpiranju
je bilo ugotovljeno, da je ponudba popolna. Komisija je opravila
tudi pogajanja za določitev cene potnih listin in pri tem znižala
cena za 17,7%. Na podlagi navedenega je bila s ponudnikom dne
7.4.2000 sklenjena Krovna pogodba o oblikovanju, izdelavi,
personalizaciji in dobavi potnih listin.

Takratni minister za notranje zadeve je zato imenoval skupino, ki
je poslala poziv za oddajo ponudb štirim ponudnikom in na podlagi
prispelih ponudb le-te tudi ocenila. Minister za notranje zadeve pa
je na podlagi zapisnika komisije in v skladu s 5. členom zakona o
osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 75/97) pooblastil podjetje Cetis
in Mirage za izdelavo in personalizacijo osebnih izkaznic. Pogodba
o izdelavi in dobavi osebnih izkaznic je bila z omenjenima
podjetjema podpisana konec maja 1998, z izdajo osebnih Izkaznic
pa smo pričeli 20.6.1998 (23. člen Zakona o osebni izkaznici,
Uradni list RS, št. 75/97).

Glede na navedeno smo mnenja, da je postopek izvedbe javnega
naročila brez javnega razpisa potekal zakonito in v skladu z
veljavnimi predpisi.

Glede izdelave in personalizacije potnih listin pa je potrebno
dodati, da je ZJN v 2. točki 55. člena med drugim določal, da sme
naročnik oddati javno naročilo izvajalcu z neposredno pogodbo
brez javnega razpisa, če je naročilo zaupne narave, določeno s
predpisi Vlade Republike Slovenije. Hkrati pa je določba 8. točke
1. odstavka 55. člena določa, da sme naročnik oddati javno
naročilo izvajalcu z neposredno pogodbo brez javnega razpisa,
če je predmet naročila svetovalna in nestandardna intelektualna
storitev, pri kateri cena ni bistveno merilo za izvedbo izvajalca
predmeta naročila, kakor tudi izvedbo naročila ni možno podrobno
določiti brez sodelovanja izvajalca. Posli, povezani z izdajo
potovalnih in identifikacijskih dokumentov ter vizumov, so javna
naročila omenjene vrste.

Glede izdelave nalepk za tehnični pregled vozila pa Ministrstvo
za notranje zadeve navaja, da je postopek izbire izdelovalca
nalepke v letu 2001 potekal po enakem postopku, kot izbira
izdelovalca potnega lista in osebne izkaznice, s to razliko, da je
pravna podlaga v Uredbi o oborožitvi, vojaški opremi, specialni
operativni tehniki in naročilih zaupne narave (Uradni list RS, št.
76/01).
Podjetje Cetis in Mirage sta s skupno ponudbo nastopala v primeru
oddaje naročila za potne listine in nalepke za tehnične preglede.
Upoštevajoč predpise o javnem naročanju, sodelovanje dveh ali
več izvajalcev pri oddaji skupne ponudbe ni prepovedano. Tako
obliko ponudbe veljavni zakon, ki ureja javna naročila, celo
predvideva in jo opredeljuje v svojem 47. členu.

Odlok o naročilih zaupne narave (Uradni list RS, št. 63/99), sprejet
na podlagi 2. in 8. toče prvega odstavka 55. člena ZJN in 21. člena
Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/
94, 23/969, 47/97, 23/99, 119/00, 30/01 in 52/02), ki ga je izdala
Vlada Republike Slovenije določa:"Vsi posli, povezani z
oblikovanjem obrazcev, izborom zaščitnih elementov in materialov
za izdelavo obrazcev, izborom tehnologije izdelave obrazcev ter
samo izdelavo in personalizacijo obrazcev potovalnih dokumentov,
prometnih dovoljenj in vizumov, so posli zaupne narave, za katere
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Glede t.i. sumov korupcije pri izbiri izvajalca projektov zamenjave
osebnih izkaznic, potnih listin in uvajanja nalepk za tehnične
preglede, dodajamo, da policija zadeve v smislu suma storitve
uradno pregonljivega kaznivega dejanja ni obravnavala. Indice, ki
izhajajo iz poslanskega vprašanja, pa bo policija v skladu z
Zakonom o kazenskem postopku preverila.
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Odgovor z dne 18/10-2002:

Pisno poslansko vprašanje poslanca Zmaga
Jelinčiča Plemenitega Vladi RS, z dne
5/9-2002:

Dne 19.7.2001 sta Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike
Hrvaške na svojih sejah formalno potrdili Pogodbo med Republiko
Slovenijo in Republiko Hrvaško o skupni državni meji. Na tej osnovi
sta jo pooblaščenca obeh vlad dne 20.7.2001 tudi parafirala. S
tem dejanjem so bila zaključena desetletna pogajanja za rešitev
vprašanja meje med Slovenijo in Hrvaško.

V Slovenski nacionalni stranki z zaskrbljenostjo spremljamo izjave
predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Drnovška, ko pravi, da
bo v primeru, če bo s hrvaške strani prišel formalni predlog za
arbitražo o meji, vanjo vključil tudi zaselke ob Dragonji. Ta in
podobne izjave kažejo na popolno nepoznavanje zgodovinskih
dejstev, ignorantski odnos do slovenskega nacionalnega prostora
in slovenske države, ter morda tudi strah pred Hrvati, ki bi bil
lahko posledica njihovega izsiljevanja.

Tekom pogajanj, v katerih so bila upoštevana tudi relevantna
zgodovinska dejstva in druge posebne okoliščine, je bil dosežen
uravnotežen kompromis, ki zadovoljuje razumne interese obeh
držav.

Sprašujem Vlado Republike Slovenije ali predsednik dr. Drnovšek
sploh pozna zgodovino slovenskega naroda, saj si izjavljanje
takšnih neumnosti lahko razlagamo le z neznanjem, zato Vladi
predlagamo da predsedniku nabavi kakšno zgodovinsko knjigo,
da si bo razjasnil večini Slovencev znana dejstva. Vlado Republike
Slovenije sprašujem tudi ali je res, kar namigujejo določeni politični
krogi na Hrvaškem, da bodo, če bo Slovenija vztrajala pri svojih
legitimnih zahtevah, odprli vprašanje trgovine z orožjem in
Republiko Slovenijo ter nekatere njene najvišje politike obdolžili
za vojno dobičkarstvo? Ali je mogoče, da je v namigih iz sosednje
države kaj resnice, saj nas bega dejstvo, da je ravno predsednik
Vlade Republike Slovenije dr. Drnovšek s podpisom predsedniku
preiskovalne komisije za trgovino z orožjem gospodu Rudiju
Mogetu, pisno prepovedal nadaljnje delo.

Medtem ko je Slovenija z zaključenimi notranjepravnimi postopki
pripravljena na podpis navedene pogodbe, pa hrvaška stran
potrebnih notranjepravnih postopkov, ki bi privedli do uveljavitve
pogodbe, ni uspela zaključiti in je predlagala nova pogajanja ali
arbitražo za tisti del pogodbe, ki definira mejo na morju.
Stališče Slovenije je, da predstavlja uveljavitev lani parafirane in s
strani obeh vlad potrjene Pogodbe o skupni državni meji najbolj
optimalen način za ureditev mejne problematike ter trajno
preprečevanje incidentov.
Kot možno zadnjo opcijo Republika Slovenija ne zavrača
mednarodne arbitraže, vendar pa bi bila predmet arbitraže celotna
pogodba o meji, to je ugotovitev poteka meje na kopnem in določitev
meje na morju. Pri tem slovenska stran izhaja iz dejstva, da je lani
parafirana pogodba kompromis in da odstopanje od enega dela
pogodbe pomeni odstop od pogodbe v celoti.

V kolikor si želi premier Drnovšek pridobiti kaj znanja o
zgodovinskih, etnografskih in etnoloških dejstvih in pravnih
osnovah o bivanju avtohtonega slovenskega življa na prostorih
Istre, ki je danes pod okupacijo, v drugi svetovni vojni Hitlerjeve
sopotnice Hrvaške, so mu na razpolago tudi materiali v lasti SNS,
v privatni knjižnici njenega predsednika Zmaga Jelinčiča.

standardno uporablja pri nekaterih drugih oznakah krajev. Tisti, ki
naših cest ne poznajo in ne pogledajo prej na zemljevid, na tem
odcepu ne bodo prišli ne do Ptuja, kaj šele do Ormoža, ki sploh ni
označen.

Pisna poslanska pobuda poslanke Lidije
Majnik ministru za promet g. Jakobu
Presečniku, z dne 18/9-2002:

Enak primer diskriminacije Ptuja je tudi na cesti iz smeri GruškovjeMaribor. Tam je tabla, ki označuje odcep za Hajdino (to je nova, 4
leta stara občina), ni pa označeno, da je to tudi izvoz za Ptuj,
čeprav lahko vsak gleda ptujski grad kar nekaj kilometrov, ko se
vozi po tej cesti.

Dovolite mi, da vas poleg velikih problemov z našimi cestami
opozorim tudi na problem označevanja smeri.
Vaše službe so mi sicer pred časom že odgovarjale, da se s tem
ukvarjajo posebne skupine in da se za vsa označevanja izdelajo
projekti, a ker so ti projekti očitno slabi in ker se nič ne popravi in
uredi na bolje, se na vas obračam s pobudo za odpravo vsaj
nekaterih anomalij. Naj navedem primer. Na avtocesti iz smeri
Celje-Maribor je najprej označen odcep za Slovensko Bistricojug. Pod tem napisom sta označena še kraja Majšperk in Poljčane.
Nekaj kilometrov naprej je odcep za Slovensko Bistrico-sever, ki
nepoznavalca napotuje na misel, da gre v primeru Slovenske
Bistrice za velemesto. Pod oznako Slovenska Bistrica-sever sta
navedena kraja Ptuj in Pragersko. Oznaka Ptuj je kratka in se
nekako izgubi na tabli (spregledali in zgrešili so jo tudi nekateri
moji kolegi poslanci, ko so prihajali na Ptuj), saj je stisnjena med
glavno in smerno oznako in oznako za Pragersko, ki ima pred
navedbo kraja opozorilni znak za strelišče, na desni pa je še
prometni znak za prepoved prometa čistem. Pri oznaki za Ptuj ni
ničesar, čeprav je Ptuj najstarejše slovensko mesto, je mesto
muzej, ima grad, terme, golf igrišče in še kaj, kar se sicer
poročevalec, št. 115

Takih in podobnih primerov je na naših cestah kar nekaj, zato bi
vašim ekipam priporočila, naj poskušajo po smerokazih priti na
Ptuj ali Bled. Zagotavljam vam, da ni zanesljivo, da bodo tja tudi
prišli. Zato vas prosim, da ta opozorila preučite In anomalije čimprej
odpravite.
Odgovor z dne 16/10-2002:
1. Osnova za označevanje prometnih smeri na slovenskih
avtocestah in hitrih cestah je Elaborat vodenja prometa po
avtocestah in nekaterih hitrih cestah v RS, ki se je pričel
pripravljati že leta 1995, in je bil zaključen v letu 2000. Elaborat
je bil izdelan z namenom določitve poenotenih prometnih ciljev
vodenja prometa za potrebe usklajenega projektiranja
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posameznih novih odsekov avtocest in hitrih cest, ki so se
gradile, hkrati pa tudi za potrebe uskladitve vodenja prometnih
ciljev na že obstoječih avtocestah in hitrih cestah zaradi novo
nastalih prometnih in drugih razmer.

4. Napisi na prometni signalizaciji za vodenje prometa za
navedeni priključek Slov. Bistrica - sever (isto velja za vse
priključke na slovenskih avtocestah in hitrih cestah) so
izvedeni v skladu s potrjeno in revidirano projektno - tehnično
dokumentacijo in v sladu z veljavnimi predpisi o prometni
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. V informacijo
naj navedemo, da velikost pisave za vse tovrstne znake, ki
se postavljajo ob vozišču in za vse priključke na avtocestah,
znaša 35 cm.

2. V letu 1998 je bil pripravljen osnutek elaborata, ki je vseboval
predlog prometnih ciljev. Osnutek elaborata je bil posredovan
v mnenje in pripombe vsem, ki bi lahko kakorkoli pripomogli k
čim bolj korektnem predlogu vodenja prometa. Elaborat so
obravnavali in nanj podajali mnenja in pripombe Ministrstvo
za malo gospodarstvo in turizem, Center za promocijo turizma
Slovenije, Prometni inšpektorat RS, Direkcija za ceste RS ter
drugi. Vse prispele pripombe in sugestije so bile ustrezno
obravnavane in določene tudi upoštevane v nadaljnjih fazah
izdelave elaborata.

5. Glede "skromnosti" označitve kraja Ptuj v primerjavi z drugimi
kraji sporočamo, da do sedaj nismo prejeli nikakršne pobude
za dodajo kakršnega koli simbola k imenu kraja Ptuj. Hkrati bi
Vam želeli sporočiti, da Pravilnik o prometnih signalizaciji in
prometni opremi na javnih cestah, ki je pričel veljati v letu
2000, pod določenimi pogoji omogoča tudi označitev kulturnih,
zgodovinskih in naravnih znamenitosti in spomenikov na
avtocestah, in sicer s turistično in drugo obvestilno
signalizacijo. Na posameznem priključku avtoceste ali hitre
ceste sme biti postavljen le en tak znak in sicer na stroške
predlagatelja. Predlagatelj postavitve znaka mora predložiti
pisno dokazilo, da na zadevni izvoz z avtoceste ali hitre ceste,
ki ga potrdi še Slovenska turistična organizacija. Podrobnejša
navodila za obravnavanje vlog in postavitev znakov
"obvestilna tabla" VII-1.1 so objavljena tudi na spletnih straneh
DARS-a.

3. Na priključku oziroma izvozu Slov. Bistrica - sever na
pododseku AC Hoče - Slov. Bistrica so v skladu z navedenim
elaboratom označeni ime izvoza oziroma priključka (Slov.
Bistrica-sever), ter cilji, ki so dosegljivi preko tega priključka
(Ptuj in Pragersko). V zvezi z avtocesto na območju Slov.
Bistrica bi radi poudarili še to, da sta na tem področju dva
priključka: priključek Slov. Bistrica - jug, ki služi kot dostop do
središča mesta in državne ceste v smeri proti Slov. Konjicam,
ter priključek Slov. Bistrica - sever, ki je bil zgrajen z namenom
speljati ves tranzitni promet, ki je prej tekel skozi mesto, mimo
njega in vodi promet v smeri proti Ptuju in Pragerskemu. Oba
priključka sta označena v skladu z zgoraj navedenim
Elaboratom vodenja prometa po avtocestah in hitrih cestah.

se redno udeležuje tekmovanja Naša pesem v Mariboru,
koncertira po Sloveniji, vsako leto pa se udeleži kakšnega
prestižnega zborovskega tekmovanja, ponavadi zelo uspešno.
Tako je bilo lani v Bolgariji in v Londonu.

Pisno poslansko vprašanje poslanca Ivana
Božiča ministrici za kulturo ge. Andreji
Rihter, z dne 19/9-2002:

V posebno čast zboru je šteti dejstvo, da je pobudnik nastanka
mnogih slovenskih novitet, ki jih je z uspehom predstavljal tudi
izven naših meja in tako opravljal tudi poslanstvo promoviranja
slovenske umetnosti.

V cerkvi Santa Maria dela Pieve v Arezzu v Italiji je bilo 21. avgusta
letos tekmovanje najboljših pevskih zborov Evrope. Veliko nagrado
Evrope je prejel naš slovenski akademski pevski zbor Tone Tomšič
ŠOU.

Ministrstvo za kulturo meni, da je delo zbora zelo kakovostno in
na visoki umetniški ravni ter uspešno, zato je tudi v letu 2002
podprlo zlasti sofinanciranje koncertov APZ Tone Tomšič doma in
na tujem in sicer v višini 7.150.000,00 sit.

Čudi me, da se »pevska« Slovenija, saj trdimo, da vsi Slovenci
radi pojemo, ni navdušila nad tem enkratnim uspehom
Akademskega pevskega zbora in njegovega dolgoletnega (10
let) dirigenta Stojana Kureta? Ali za tako velik zaslužen uspeh res
nihče ne zmore pripraviti primernega sprejema? Nikogar ne
zaničujem, a za pevke Evrosonga je bil čas, pa tudi mediji so bili
polni njihove vnaprejšnje slave, za Prvaka evropskih pevskih
zborov pa nič.

Ministrica za kulturo je ob izjemnem uspehu akademskega
pevskega zbora Tone Tomšič na tekmovanju v Arezzu, kjer je
zbor prejel nagrado za najboljši evropski zbor leta 2002, zboru in
dirigentu poslala osebno čestitko.

Prosim za ustni in pisni odgovor: kako ministrstvo za kulturo
gleda na slovenskega Prvaka Evrope zborovskega petja?

Strinjamo se, da bi bilo ob tem uspehu vsekakor primerno, da bi
se zboru priredil sprejem na najvišji ravni. Ker pa mora ministrstvo
zaradi svojih omenjenih kadrovskih in materialnih možnosti
postopati pri takšnih odločitvah selektivno, se je na praktični ravni
izoblikovalo neformalno pravilo, da se odločitev sprejme, ko se
zanjo prejme ustrezna pobuda iz strokovne javnosti. Pobude za
pripravo sprejema Ministrstvo za kulturo običajno prejme kar od
ustvarjalcev samih in se nanje praviloma tudi odzove. V konkretnem
primeru takšne pobude ni prejelo.

Odgovor z dne 16/10-2002:
Akademski pevski zbor Tone Tomšič Študentske organizacije v
Ljubljani je izjemno kakovosten pevski sestav, ki ga vodi odličen
zborovodja Stojan Kuret. Kvaliteta zbora je izvrstna, kar,
nenazadnje dokazuje s številnimi uspehi doma in na tujem. Zbor
25. november 2002
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Ob primerjavi s sprejemom na predstavnike Slovenije na
tekmovanju za Evrovizijsko popevko pa je potrebno povedati, da
za ta sprejem vsako leto zaprosi RTV Slovenija. Sprejem za
ustvarjalce, ki ga pripravi Ministrstvo za kulturo, pa je tudi edina

podpora države slovenskim udeležencem mednarodnega festivala
Evrovizijske popevke, katerega organizacija sicer poteka pod
okriljem osrednje osrednje evropske radiodifuzijske organizacije
EBU.

Pravna podlaga za obveznost zavarovanja za poškodbo pri delu
in poklicno bolezen za učence, dijake in študente, ki opravljajo
delo začasno ali občasno, izhaja iz delovno pravne zakonodaje,
čeprav delo učencev in študentov ni delovno razmerje v smislu
Zakona o delovnih razmerjih in sicer iz 111. člena tega zakona. Iz
navedene zakonske določbe nesporno izhaja, da učenec oziroma
študent mora biti zavarovan za primer poškodbe pri delu in poklicne
bolezni.

Pisno poslansko vprašanje poslanca Igorja
Štembergerja ministru za zdravje dr.
Dušanu Kebru, z dne 23/9-2002:
1. Zakaj direkcija ZZZS vse do spomladi 2002 ni izdala navodila
za izvajanje spornega zavarovanja za zavezance po ZZVZZ,
kljub temu da zakon velja že od leta 1992.
2. Ali bi lahko trdili, da je direkcija ZZZS presegla svoje
pristojnosti in delovala v nasprotju z zakonom, ko je namesto
za delodajalca kot edinega zavezanca po ZZVZZ, brez
ustreznega pravnega temelja izdala (sporna) pravila za
izvajanje zavarovanja izključno za študentske servise.
3. Izdana navodila za študentske servise so bila nezakonita
tako z vidika izvajalca kot tudi z vsebinskega vidika saj
dopuščajo prijavo in plačilo prispevka za nazaj (pretekli mesec)
kar je v nasprotju z ZZVZZ in ZDavP, študenti in dijaki na delu
sploh niso bili zavarovani, inšpektorat za delo in davčna
inšpekcija pa bi ob morebitnem preverjanju odkrili nezakonitosti.
Z izdajo nezakonitih navodil je ZZZS pripomogla k uveljavitvi
sporne prakse. Kako to komentirate?
4. Direkcija je z najnovejšimi navodili z dne 10.9. povzela
poenostavljen mesečni postopek izvajanja spornega
zavarovanja za nazaj (1 mesec)- tokrat za delodajalce. Aii je
s tem zopet ogrozila pravice študentov in dijakov ker je
povzročila, da študenti in dijaki v obdobju dela tveganje za
poškodbe in poklicne bolezni sploh niso zavarovani po 17.
členu ZZVZZ. Ali je to v skladu z ZZVZZ. Ali je s takimi navodili
seznanjen inšpektorat za delo in kako bi ukrepal, saj gre za
nedvomno kršitve zakonodaje.
5. Ali ZZZS kljub pridobljenim mnenjem s strani pristojnih institucij
še naprej napeljuje, svetuje in zavestno podpira napačno beri - nezakonito prakso, da zavarovanje namesto
delodajalcev izvajajo študentski servisi?
6. Direkcija ZZZS je najbolj usodno presegla svoje pristojnosti
ko je mimo zakona in mimo sklepa skupščine določila za
osnovo za izvajanje zavarovanja vsako študentsko napotnico.
Kako to komentirate?
7. ZZZS je na sestanku 6.9. za nastalo situacijo v celoti obtožila
študentske servise, predvsem pa Študentski servis ŠOU.
ŠS ŠOU je resda povzel pobudo, da se stvari uredijo in se
zavzema za delovanje v skladu z zakoni in to je tudi vse kar
se mu lahko očita. Bi lahko končno spregovorili o resnični
odgovornosti za nastalo situacijo?

Zakon v 49. členu jasno določa, da so zavezanci za plačilo
prispevka za poškodbo pri delu in poklicno bolezen (za obseg
pravic, določeni v 2. točki 47. člena) pravne in fizične osebe, pri
katerih so zavarovanci iz 1. do 9. točke 17. člena zakona (to so
med drugim tudi navedeni dijaki in študenti) na usposabljanju
oziroma delu. S sistemskega vidika je taka ureditev pravilna, saj
tisti, pri katerem se delo opravlja nosi riziko, da pri tem delu
nastane poškodba pri delu ali poklicna bolezen, ki ima lahko za
posledico tudi invalidnost, telesno okvaro ali celo smrt. Prispevki
se za te zavarovance v skladu 57. členom zakona plačajo v
pavšalnih zneskih, ki jih določi Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije (v nadaljevanju: Zavod). Na podlagi omenjenega
zakonskega pooblastila je skupščina Zavoda sprejela sklep o
pavšalnih prispevkih, ki se nanaša tako na zavezanca iz 12., 13.,
14., 17., 18. in 21. točke prvega odstavka 15. člena, kot tudi za
zavezance iz 17. in 18. člena zakona. Sklep določa, da se
prispevek plačuje mesečno oziroma od vsake pogodbe o delu,
pri čemer je mesečno plačilo prispevka določeno le za zavezance
zaradi vključitve v obvezno zdravstveno zavarovanje po
omenjenih podlagah iz 15. člena zakona, ne pa za plačilo
posebnega prispevka za poškodbo pri delu ali poklicno bolezen
za osebe iz 17. in 18. člena zakona. Te osebe so namreč že
vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje in gre za
zavarovanje dodatnega rizika, ki nastane zaradi opravljanja
začasnega ali občasnega dela. Znesek, ki je določen s Sklepom
o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje
(Uradni list RS, št. 94/01), znaša od 01.01.2002 dalje 526 SIT.
Zavezanec za prijavo v zavarovanje je torej vsak delodajalec,
saj to zavarovanje krije storitve, ki so nudene v primeru poškodbe
ali poklicne bolezni, ki nastane pri opravljanju zadevnega dela. Pri
tem je kot delodajalca, ki je poleg obveznosti plačila prispevka za
poškodbo pri delu ali poklicno bolezen, dolžan na podlagi določb
Zakona o varstvu in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99)
zagotoviti varnost in zdravje delavcev v zvezi z delom, šteti osebo,
ki na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali na kakršnikoli drugi pravni
podlagi zaposluje delavca (2. točka prvega odstavka 3. člena
istega zakona).

Odgovor z dne 24/10-2002:

Pravna podlaga je v primeru dela učencev oziroma študentov
napotnica pooblaščene organizacije, saj se v skladu s 107. členom
Zakona o delovnih razmerjih, ki ureja začasno ali občasno delo,
ne sklene pogodba o delu, ko delavec opravlja začasno ali
občasno delo na podlagi napotitve preko pooblaščenih organizacij.
V tem primeru ima napotnica pooblaščene organizacije za
posredovanje študentskega dela, funkcijo pogodbe o delu. Prav
tako je stališče oziroma tolmačenje Službe Vlade RS za

Ministrstvo za zdravje daje v zvezi s to problematiko naslednja
pojasnila:
Zakon o zdravstvenem varstvu In zdravstvenem zavarovanju (v
nadaljevanju: zakon) v 6. točki 17. členu določa, da so za poškodbo
pri delu in poklicno bolezen zavarovani tudi učenci srednjih šol
oziroma študenti višjih in visokih šol pri opravljanju dela preko
pooblaščenih organizacij.
poročevalec, št. 115
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zakonodajo, ki določbo Sklepa o pavšalnih prispevkih "da se
prispevek plačuje mesečno oziroma od vsake pogodbe o delu"
razlaga na način, da je poleg pogodbe o delu možna tudi druga
podlaga za delo (na primer napotnica), sicer bi bila beseda
"oziroma" brezpredmetna.

navesti enake podatke kot pri prijavi v zavarovanje na obrazcu
M1-2/B (enotna matična številka, priimek in ime...)
Na podlagi vse večjega števila vprašanj, ki so se nanašala na
navedeno problematiko, s katerimi so se na Zavodu obračali
tako delodajalci kot pooblaščene organizacije, je Zavod dne
18.06.2002 izdal obširno navodilo glede postopka prijave in
plačevanja prispevkov za poškodbo pri delu in poklicno bolezen.

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
torej določa, kdo je zavezanec za prispevek. Na kakšen način bo
delodajalec plačal prispevek, ali z neposrednim nakazilom Zavodu
ali preko pooblaščene organizacije za posredovanje študentskega
dela, v zakonu ni opredeljeno. Da pa ne bi prišlo do dvojnega
plačevanja prispevka za isto delo, se lahko delodajalec in
pooblaščena organizacija dogovorita, kdo ga bo nakazal Zavodu.
Enako velja za prijavo v zavarovanje. Prijavo vloži zavezanec za
plačilo prispevka, to je delodajalec, lahko pa po dogovoru z
delodajalcem, vloži prijavo tudi pooblaščena organizacija za
posredovanje študentskega dela.

Omenjeno navodilo je prejel tudi Študentski servis Ljubljana, ki pa
je nato dne 10.08.2002 kljub izdanemu navodilu in brez soglasja
ter neupoštevajoč posredovanje pripombe Zavoda, izdal sporno
Navodilo za plačevanje pavšalnega prispevka za zdravstveno
zavarovanje dijakov in študentov, ki je bilo posredovano
neznanemu število delodajalcev. Iz izdanega navodila namreč
izhaja, da tudi delodajalec kot zavezanec lahko opravi
poenostavljeni postopek prijave v zavarovanje enkrat mesečno
in sicer najkasneje v osmih dneh po preteku vsakega
koledarskega meseca, prispevek pa se plačuje mesečno.

Glede obveznosti plačila navedenega prispevka je potrebno
opozoriti na Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencije
za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 48/99), ki v 16. členu
opredeljuje vsebino koncesijske pogodbe med agencijami za
zaposlovanje in ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve,
določa obveznost agencije za plačilo obveznega zdravstvenega
zavarovanja v primeru posredovanja dela dijakom in študentov.
Nadalje iz 22. člena istega pravilnika izhaja, da se agenciji med
ostalimi stroški, priznajo tudi stroški obveznega zavarovanja
dijakov in študentov, ki jih plača agencija. Iz navedenega je mogoče
sklepati, da je pooblaščena organizacija dolžna za delodajalca
plačati prispevek za zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno
bolezen, kar se mu prizna kot strošek, saj delodajalec plača ta
prispevek v okviru storitev pooblaščeni organizaciji za
posredovanje študentskega dela. Prav tako je tudi mnenje Davčne
uprave Slovenije - Davčnega sektorja, ki pravi, da prispevek za
obvezno zdravstveno zavarovanje za primer poškodbe pri delu
in poklicni bolezni lahko plačujejo tudi pooblaščene organizacije,
ki opravljajo dejavnost posredovanja dela na podlagi pogodbe o
koncesiji v skladu s predpisi s področja zaposlovanja, če
prevzamejo obveznost plačila tega prispevka.

Glede na vsebino omenjenega navodila je Študentski servis
Ljubljana nesporno kršil 78. člen Zakona, ki določa, da Zavod
določi način prijave v zavarovanje in listine, potrebne pri
uresničevanju zdravstvenega zavarovanja in mimo Pravilnika o
obrazcih in listinah, ki sodi v izključno pristojnost Zavoda, spremenil
navodila za listine, s katerimi se dokazuje lastnost zavarovane
osebe.
Glede na nastalo situacijo in popolno zmedo oziroma na številne
probleme, ki so nastali na terenu z izdajo spornega navodila, je
Zavod z navodilom dne 10.09.2002, tudi za delodajalce omogočil
prijavo v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne
bolezni po poenostavljenem postopku, katerega je Zavod že
predlagal oziroma omogočil za pooblaščene organizacije. Tako
lahko tudi delodajalci enkrat mesečno in sicer v roku osmih dni po
preteku vsakega koledarskega meseca, predložijo pristojni
območni enoti prijave v zavarovanje za vse učence oziroma
študente, ki so pretekli mesec delali preko posamezne
pooblaščene organizacije. Prijava v zavarovanje se tako opravi
mesečno, vendar pa je potrebno opraviti prijavo za vse napotnice
izdane posamezniku v preteklem mesecu.

Skladno z navedenim je veljala utečena praksa oziroma
avtomatizem prijav tudi s strani pooblaščenih organizacij za
posredovanje študentskega dela.

Ker je Ministrstvo za zdravje mnenja, da je do zapletov pri načinu
plačevanja prispevka za nesrečo pri delu in poklicno bolezen za
dijake in študente prineslo različno tolmačenje določil Pravilnika o
pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje, je
Ministrstvo za zdravje dne 08.10.2002 zaprosilo Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, ki je pravilnik izdalo, za razlago,
kakšna obveznost agencije, ki posreduje delo študentom in
dijakom, izhaja iz 9. alinee 16. člena omenjenega pravilnika.
Ministrstvo za zdravje je namreč mnenja, da je ta določba z
vidika Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju sporna, saj ta določa, da je zavezanec za plačilo
prispevka delodajalec. Ministrstvo za zdravje žal odgovora, za
katerega je zaprosilo, do današnjega dne še ni prejelo.

Zaradi povečanega obsega dela pri prijavah v zavarovanje, še
posebej v poletnih mesecih, je Zavod dne 07.11.2001 na pobudo
pooblaščenih organizacij izdal navodilo, na podlagi katerega je letem omogočil poenostavljen postopek prijave v zavarovanje.
Prijavo je bilo namreč treba na podlagi veljavnih predpisov predložiti
pri pristojni območni enoti oziroma izpostavi Zavoda in sicer v
osmih dneh, ko dijak oziroma študent prične opravljati delo,
izjemoma pa najpozneje v roku treh dni po zaključku opravljenega
dela.
Na podlagi poenostavljenega postopka pa lahko pooblaščene
organizacije enkrat mesečno in sicer najkasneje v osmih dneh
po preteku vsakega koledarskega meseca, predložijo pristojni
območni enoti Zavoda prijave za vse dijake in študente, ki so
pretekli mesec delali preko posamezne pooblaščene organizacije.
Pri tem predložijo predpisani obrazec prijava-odjava zavarovanja
za primer poškodbe pri delu in poklicni bolezni M1-2/B. Ker je
prijava v zavarovanje na enem obrazcu možna le za devet oseb,
so lahko zavezanci podatke o vseh ostalih zavarovancih predložili
V obliki seznama. Pri tem je bilo potrebno tudi za osebe na seznamu
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Glede, na povedano je Ministrstvo za zdravje mnenja, da Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije ni prekoračil pooblastil v
zvezi z navodili, kako izvajati zdravstveno zavarovanje dijakov
in študentov, kadar ti opravljajo dela pooblaščenih organizacij za
posredovanje študentskega dela in, da v vse obdobju odkar velja
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
niso bili prikrajšani za zavarovanje za primer nesreče pri delu in
poklicne bolezni.
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smer avtocestnega odseka, ki ga je Republika Hrvaška zgradila,
oziroma ga še gradi v smeri Zagreb - Krapina - MMP Macelj
(hrvaško/slovenska meja).

Pisno poslansko vprašanje poslanca Igorja
Štembergerja ministru za promet g. Jakobu
Presečniku, z dne 23/9-2002:

Navedeni avtocestni odsek Fram - Hajdina - Gruškovje bo
Republika Slovenija predvidoma gradila s koncesijo v obdobju po
letu 2005, vendar ne glede na predvideno koncesijsko gradnjo
trenutno prav tako intenzivno potekajo predhodna dela in priprave
pred gradnjo avtocestnega odseka(izdelava strokovnih podlog
in projektno - tehnične dokumentacije za pridobitev lokacijske
dokumentacije).

Leta 2004 naj bi že stekel promet po vsej Jadransko-jonski
avtocesti prav do slovensko-hrvaške meje. Medtem, ko se po
pisanju časopisov (Novi list, Primorske novice) v sosednji Hrvaški
zagnano pripravljajo na začetek gradnje, zagotovljena naj bi imeli
vsa finančna sredstva za odseke avtoceste ob meji, pa na naši
strani državne meje o tem projektu ne vemo praktično nič. Po
pisanju reškega Novega lista, je težava v tem, da hrvaška
avtocesta ne bo priključena na cesto enake kategorije na
slovenski strani, pač pa na sedanjo navadno državno cesto.
Svojo ugotovitev reški dnevnik utemeljuje z našimi načrti gradnje
avtocest, v katerih naj ne bi bil določen niti čas, niti trasa, niti
kontaktna točka slovenske ceste s hrvaško. Reševanje tega
problema naj bi dodatno oteževali trenutni slovensko-hrvaški
odnosi ter »poskusi, da bi meddržavni dogovor o tem povsem
strokovnem problemu postavili v skupni kontekst s kroničnimi
spori zaradi Ljubljanske banke, nuklearke Krško, razmejitve na
kopnem in vprašanju morske meje v Piranskem zalivu...«.

3.Kar se tiče avtocestne povezave med obema državama v smeri
proti Istri, kjer Republika Hrvaška v smeri proti naši državi gradi
t.i. "ipsilon", Republika Slovenija trenutno z nobenimi veljavnimi
planskimi dokumenti (SD NPIA RS, LP RVAC 2002), po katerih
gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji izvaja njen
Naročnik DARS d.d., ne načrtuje gradnje avtocest z namenom
navezave na avtocestno omrežje sosednje države.
Vendar pa je bila v letu 2001 s strani Direkcije RS za ceste
naročena in izdelana študija variant poteka hitre ceste
(avtoceste), ki bi povezovala MMP Jelšane z avtocestnim
priključkom Postojna. Kar se tiče gradnje ilirskobistriške obvoznice,
Vam sporočamo, da ni vključena v projekt avtocestne povezave
med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, ampak je njena
gradnja predvidena v sklopu rekonstrukcije glavne ceste G1-6,
odseka št. 341 in 342 (Naročnik: DRSC).

Zanima me, ali so res načrti gradnje avtocest proti Hrvaški del
omenjenega paketa?
Kakšni so terminski plani gradnje avtocestne povezave mejnega
prehoda Jelšane preko Ilirske Bistrice do Postojne?

4.V zvezi z načrtovanjem t.t. "Jadransko - Jonske avtoceste", ki
bi naj predvidoma potekala preko Hrvaške, ZR Jugoslavije (Črne
Gore) in Albanije do Grčije, pa bi Vam želeli pojasniti, da glavno
navezavo avtocest, ki bi se iz Republike Slovenije navezale na
navedeno mednarodno avtocestno povezavo, predstavljata ravno
V. in X. prometni koridor, ki slovenski avtocestni križ iz smeri
Ljubljana in Maribor navežeta na avtocestni obroč okoli mesta
Zagreb (V. prometni koridor v smeri slovensko/hrvaška meja Krapina - Zagreb in X. prometni koridor v smeri slovensko/hrvaška
meja - Zaprešič - Zagreb), ki se nato v trenutno načrtovani bodoči
smeri Jadransko - Jonske avtoceste proti Dalmaciji nadaljuje z
AC Zagreb - Rijeka, na kateri bi naj bil tudi načrtovani glavni
razcep za smer proti Rijeki in smer proti Splitu.

In ali je v sklopu tega projekta predvidena tudi ilirsko-bistriška
obvoznica ter kakšni so terminski plani zanjo?
Odgovor z dne 14/10-2002:
1. Smeri avtocestnih povezav med Republiko Slovenijo in
Republiko Hrvaško definira planski dokument "Spremembe in
dopolnitve Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji - NPIA-A" (UL RS št. 41/98 z dne 29.05.1998). Avtocestna
povezava med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško je na
osnovi navedenega dokumenta predvidena v območju
prometnega koridorja št. X: smer MM P Karavanke - Kranj Ljubljana - Novo Mesto MMP Obrežje (slovensko/hrvaška meja),
ki poteka naprej v smeri proti Zagrebu in Beogradu.

Ob tem bi radi poudarili, da Republika Hrvaška po naših
informacijah, ki jih imamo na MP - Uradu za ceste, ne gradi
avtoceste v smeri proti Dalmaciji z namenom izgradnje Jadransko
- Jonske avtoceste, ki je še vedno bolj ideja kot realni projekt, ki
bi ga bilo možno končati do navedene letnice 2004, ampak z
namenom reševanja svoje prometne problematike na cestnem
omrežju proti srednji in južni Dalmaciji, ki jih ima predvsem med
turistično sezono. Tako še vedno obstaja veliko vprašanje ali bo
AC Zagreb - Split - Dubrovnik sploh sestavni del Jadransko Jonske avtoceste, in če bo, potem seveda, kdaj bo.

Na manjkajočih odsekih avtoceste od Ljubljane preko Novega
mesta do MMP Obrežje na slovensko/hrvaški meji intenzivno
potekajo predhodna dela in priprave pred gradnjo naslednjih
odsekov: AC Bič - Trebnje - Hrastje, ter AC Smednik - Krška vas
(izdelava strokovnih podlog in projektno - tehnične dokumentacije
za pridobitev lokacijske dokumentacije), prav tako pa so tik pred
pričetkom gradnje oziroma v gradnji trenutno odseka AC Bič Trebnje - Hrastje: pododsek AC Bič - Korenitka, AC Kronovo Smednik in AC Krška vas - Obrežje.

Zato Vam zagotavljamo, da planiranje izgradnje avtocest v
Republiki Sloveniji v smeri proti Republiki Hrvaški nima nobene
zveze z reševanjem medsebojnih meddržavnih odnosov, ki so
vezani na spore okoli Ljubljanske banke, JEK in mejne kopenske
ter morske problematike, kot to navajajo hrvaška sredstva javnega
obveščanja.

2. V sklopu izgradnje t.i. "Phyrinske avtoceste" na območju
Republike Slovenije, ki poteka od MP Šentilj do MP Gruškovje
(slovensko/hrvaška meja), je v "Strokovnih podlogah za pripravo
rebalansa Nacionalnega programa izgradnja avtocest" naveden
avtocestni odsek Fram - Hajdina - Grušovje, ki se navezuje na
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Glede same uporabe nevarnih kemikalij v proizvodnem procesu
domnevnega povzročitelja te nesreče in morebitne s tem povezane
emisije v zrak oziroma okolje Zdravstveni inšpektorat Republike
Slovenije nima pristojnosti za izvajanje nadzora in morebitno
ukrepanje. Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije je
domnevnega povzročitelja te nesreče, družbo Galma d.o.o. galvanizacija Martinjak, Homec VIII, Radomlje, obravnaval v letu
2001, in sicer v zvezi z vprašanjem izpolnjevanja sanitarnotehničnih pogojev za proizvodnjo oziroma promet nevarnih
kemikalij, ki jih mora družba izpolnjevati v skladu z določili zakona
o kemikalijah, za to, da lahko opravlja proizvodnjo oziroma promet
nevarnih kemikalij ter da se v zvezi z tem tudi vpiše v seznam
pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo proizvodnjo oziroma promet
z nevarnimi kemikalijami. Zdravstveni inšpektorat Republike
Slovenije je po pregledu prostorov te družbe podal izjavo, da
družba izpolnjuje sanitarno-tehnične pogoje.

Pisno poslansko vprašanje poslanca Igorja
Štembergerja ministru za zdravje dr.
Dušanu Kebru, z dne 25/9-2002, v zvezi z
ekološko nesrečo v Homcu (objavljeno v
106/02 št. Poročevalca):
Odgovor z dne 11/10-2002:
Ministrstvo za zdravje - Zdravstveni inšpektorat Republike
Slovenije je od občine Domžale prejel sporočilo o ekološki nesreči
na območju Homca, ki naj bi se zgodila med 2. in 4. avgustom
2002. Pri tem naj bi prišlo do uničenja oziroma poškodovanja
vrtnin in sadja na območju tridesetih hiš. Po pregledu
posredovanega sporočila je Zdravstveni inšpektorat Republike
Slovenije glede na dejstvo, da naj bi šlo za uničenje vrtnin in sadja
na vrtovih individualnih lastnikov ugotovil, da nima v tem primeru
zakonskih pristojnosti za obravnavo in izvedbo nadzora, saj naj
bi šlo za vprašanje ustreznosti oziroma uporabnosti vrtnin in
sadja, ki je še v fazi primarne pridelave, poleg tega pa tudi same
vrtnine in sadje niso predvideni za dajanje v promet. Glede na
tako ugotovitev je Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije
Občini Domžale svetoval, da se glede stopnje onesnaženosti
zemljišča in vrtnin obrne na Inštitut Jožefa Štefana - Ekološki
laboratorij z mobilno enoto, ki strokovno ocenjuje nesreče, kakršna
naj bi se zgodila na območju Homca.

Na podlagi dogovora z Inšpektoratom Republike Slovenije za
kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo je ta inšpektorat odvzel
vzorce vrtnin na vrtovih posameznih hiš na Ulici II. in III. v Homcu
z namenom, da se ugotovi morebitno njihovo onesnaženje oziroma
primernost za uporabo. Z rezultati analiz odvzetih vzorcev še
nismo bili seznanjeni, bodo pa o tem vsekakor seznanjeni krajani
Homca.
V primeru ekoloških nesreč ali poškodb okolja za obravnavanje
in potrebno ukrepanje v zvezi z vprašanjem stanja tal, vode,
zraka in stanjem emisij ter splošnih ekoloških razmer glede na
določila zakona o varstvu okolja in na njegovi podlagi izdanimi
predpisi pristojno Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, za
samo inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem teh predpisov za
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.

Odgovor z dne 4/10-2002:

Pisno poslansko vprašanje poslanca Alojza
Soka ministru za zdravje dr. Dušanu Kebru,
z dne 26/9-2002:

V zvezi z vlogo za podelitev koncesije mag. Dušanu Tomažiču,
dr. med. specialistu radiologije, ki je zaposlen v Splošni bolnišnici
Maribor pojasnjujemo, da smo vlogo na Ministrstvu za zdravje
sicer obravnavali, vendar dokončne odločitve še nismo sprejeli.
V navedenem primeru smo v skladu z 42. členom zakona o
zdravstveni dejavnosti (Uradni list št. 9/92, 37/95, 8/96, 90/99,
31/00 in 45/01) za mnenje zaprosili tudi Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije in Splošno bolnišnico Maribor. Ob organa
sta v letu 2001 podala negativno mnenje, in sicer z obrazložitvijo,
da imenovani opravlja v bolnišnici v glavnem diagnostiko za
hospitalne paciente, zato programa iz bolnišnice ni mogoče
prenesti v zasebno ambulanto, dodatna sredstva za širitev
programa pa niso bila zagotovljena.

Sprašujem vas, kakšni so razlogi, da vloga mag. Dušana
Tomažiča, dr. med. stanujočega na Naveršnikovi ulici 22a, v
Mariboru, še vedno ni rešena. Imenovani je dne 21.8.2000 podal
vlogo za dodelitev koncesije iz področja radiologije in vam kasneje
posredoval tudi pozitivno mnenje zdravniške zbornice št. 67-1298 z dne 16.4.1998, prošnjo za vpis v register zasebnih delavcev
in podelitev koncesije z dne 8.9.1998, izjavo o najetju ustreznih
prostorov z dne 28.8. 2000 in ponovno vlogo za pridobitev
koncesije z vsemi potrdili z dne 21.8.2000.
V skladu z Zakonom o upravnem postopku bi Ministrstvo za
zdravje moralo odločiti v za to zakonito postavljenih rokih.

Glede na to, da se partnerji, ki vsako leto posebej dogovorijo
obseg sredstev za izvajanje posameznih programov na vseh
ravneh izvajanja zdravstvene dejavnosti, lahko dogovorijo tudi
za širitve določenih programov, smo poskušali rešitev za vlogo
mag. Tomažiča, kot tudi za druge vloge s področja radiolpgije
(magnetna resonanca in CT), iskati z odobritvijo dodatnih sredstev.
Za leto 2002 je sicer dogovorjena širitev programov na področju
radiologije, vendar pa ne zajema novih izvajalcev, pač pa se bodo
dodatna sredstva po posebnem ključu razdelila med izvajalce, ki
dejavnost radiologije v mreži javne zdravstvene službe že
opravljajo.

Imenovani dr. Tomažič je prejel začasno odločbo št. 23/2000 ZO, z dne 31.8.2000, iz katere izhaja, da mora pred podelitvijo
koncesije podati dokazilo o prenehanju delovnega razmerja in
pogodbo o najemu prostorov. Ker navedene dikcije povsem ne
razumem, vas prosim za njeno tolmačenje. Ni namreč povsem
jasno ali se podelitev koncesije in prenehanje delovnega razmerja
izvrši istočasno oz. ali lahko pri tem pride do začasnega prenehanja
delovnega razmerja.
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Glede začasne odločbe o registraciji zasebnega zdravnika pa
pojasnjujemo, da po izpolnitvi pogojev iz odločbe (prenehanje
delovnega razmerja in sklenitev najemne pogodbe) mag. Tomažič
lahko začne opravljati zdravniško službo kot zasebni zdravnik.

zdravnika, tako da bodoči koncesionarji lahko začnejo postopek
za podelitev koncesije in jim delovno razmerje preneha šele takrat,
ko na podlagi dodeljene koncesije sklenejo pogodbo o izvajanju
programa z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Na
ta način ne pride do začasnega prenehanja delovnega razmerja.

Zdravniška zbornica Slovenije kandidatom za zasebno delo s
koncesijo izda začasno odločbo o registraciji zasebnega

obnovljena je bila kotlovnica (predelava na plin) ter izvršena
poprava radiatorjev. V letih 1997, 1999 in 2000 so bila opravljena
slikopleskarska dela, zamenjana okna, obnovljen vetrolov in
opravljena sanacija sanitarij.

Pisno poslansko vprašanje poslanca Marka
Diacia ministru za pravosodje mag. Ivanu
Bizjaku, z dne 26/9-2002:

V zvezi s prostorsko problematiko sodišča je bilo opravljenih v
preteklosti več pogovorov s predsednico sodišča, ki je mnenja,
da so pogoji za delo sodišča dobri. Opozarjala pa je na potrebo po
ureditvi zunanjosti sodišča.

Že nekaj časa je okrajno sodišče v Šentjurju locirano in tudi deluje
v objektu Kulturnega doma v Šentjurju (ul. Dušana Kvedra 45).
Ker se že nekaj časa odvija debata o tem, da lokacija ni primerna,
in da bi bilo potrebno sodišču v Šentjurju urediti ustrezne pogoje
za delo postavljam naslednje vprašanje:

V letu 2003 namerava ministrstvo skupaj z občino, ki je solastnica
dela objekta, izvesti drenažo in novo hidroizolacijo v dvoriščnem
zidu ter obnoviti fasado. V zvezi s tem je bilo z županom občine
opravljenih več pogovorov glede na dejstvo, da je občina
solastnica dela objekta in s tem tudi soinvestitor.

1. Ali je ministrstvo seznanjeno s stanjem v katerem se nahaja
okrajno sodišče v Šentjurju?
2. Ali so bili podani kakšni predlogi za rešitve lokacije okrajnega
sodišča?

V mesecu maju smo prejeli ponudbo občine, da bi ministrstvo
kupilo prostore za sodišče v novi stavbi, ki jo nameravajo graditi
na Mestnem trgu. Navedeno ponudbo je ministrstvo zavrnilo, ker
je sedanja lokacija sodišča ustrezna in ker so bila v preteklosti
vložena znatna sredstva v ureditev notranjosti sodišča. Pri tem
pa je tudi pomembno dejstvo, da je objekt v lasti pravosodja in da
imajo pri novogradnjah prednosti tisti pravosodni organi, ki ne
poslujejo v lastnih prostorih in ki zaradi tega plačujejo najemnino.

3. Ali je v načrtu morebitna investicija oz. izgradnja ustreznih
prostorov za okrajno sodišče v Šentjurju?
4. Ali potekajo kakršnekoli druge aktivnosti v zvezi z reševanjem
te problematike?
Odgovor z dne 16/10-2002:

Na pogovorih z županom občine je bilo ministrstvo seznanjeno,
da je v dolgoročnih planskih aktih občine sicer na tem prostoru
predvidena izgradnja Kulturnega centra in da naj bi takrat občina
bila zainteresirana za preselitev sodišča. V tem primeru naj bi
občina ponudila druge nadomestne prostore za potrebe okrajnega
sodišča.

Ministrstvo za pravosodje je seznanjeno s stanjem, v katerem se
nahaja Okrajno sodišče v Šentjurju. Ocenjujemo, da je okrajno
sodišče glede na starost objekta, v notranjosti dobro urejeno.
Sodišče je bilo v zadnjih letih v notranjosti lepo obnovljeno. V letu
1996 je bila opravljena obnova prostorov za Zemljiško knjigo,
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96, 22/00, 64/01) ravnatelja javne šole imenuje in razrešuje svet
javne šole. K imenovanju in razrešitvi si mora pridobiti soglasje
ministra. Če ravnatelju predčasno preneha mandat, svet javne
šole v skladu s 54. členom navedenega zakona imenuje vršilca
dolžnosti izmed strokovnih delavcev šole, vendar največ za eno
leto. Za imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja ni potreben javni
razpis in k njegovemu imenovanju minister ne daje soglasja. Za
vršilca dolžnosti niso predpisani posebni pogoji. Mandat vršilca
dolžnosti je omejen na največ eno leto, pri čemer zakon
ponovnega imenovanja ne prepoveduje.

Pisno poslansko vprašanje poslanca Alojza
Soka ministrici za šolstvo, znanost in šport
dr. Luciji Čok, z dne 26/9-2002:
Ravnatelj Osnovne šole Žetale gospod Anton Butolen je pred
kratkim postal nadomestni poslanec v Državnem zboru RS, kjer
je zamenjal poslanca Andreja Gerenčerja. Sprašujem vas, zakaj
na omenjeni šoli, kjer je bil Anton Butolen ravnatelj, ni prišlo do
razpisa za izpraznjeno ravnateljsko mesto, temveč je bil imenovan
le v.d. ravnatelja. Prosim vas, da navedete razloge za tako
ravnanje in zakonodajo, ki je Ministrstvu za šolstvo, znanost in
šport omogočilo navedeno odločitev.

Kot je razvidno iz dokumentacije, s katero razpolaga Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, je bil gospod Anton Butolen na seji
sveta OŠ Žetale dne 22.5.2002 imenovan za ravnatelja OŠ Žetale.
K njegovemu imenovanju je ministrica za šolstvo, znanost in šport
na podlagi 53. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanjadala soglasje (akt št. 108-03-124/02-230 z dne
10.6.2002). Svet OŠ Žetale je dne 20.6.2002 Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport obvestil, da je bil g. Anton Butolen na 13.
redni seji dne 17.6.2002 predčasno razrešen s funkcije ravnatelja,
in sicer zaradi potrditve mandata poslanca v Državnem zboru
RS. Svet OŠ Žetale je zato naisti seji sprejel sklep, da se v skladu
s 54. členom zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja za vršilko dolžnosti ravnateljice imenuje ga.
Silvestra Klemenčič. Imenovanje velja do imenovanja novega
ravnatelja oziroma do pričetka dela ravnatelja, največ pa eno leto
od njenega imenovanja.

Ob zgoraj navedenih dejstvih pa želim opozoriti tudi, da je gospod
Anton Butolen istočasno tudi župan občine Žetale, zato me zanima
ali je občina vplivala na sprejete odločitve in kakšno vlogo je imela
pri tem?
Odgovor z dne 11/10-2002:
V zvezi z imenovanjem v.d. ravnatelja OŠ Žetale Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport pojasnjuje sledeče:
V skladu s šestim odstavkom 53. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/

2. Ali bo oz. ali je v sklopu obnovljenih predpisov rešeno tudi
vprašanje pogojev za proizvodnjo jajc namenjenih na trg brez
predelave?

Pisno poslansko vprašanje poslanca Marka
Diacia ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano mag. Francu Butu, z dne 4/9-2002:

3. Glede na 162. člen Pravilnika, ki določa rok za uskladitev
obratov (25.11.2002) je časa relativno malo. Kako bodo
ravnale inšpekcijske službe oziroma nadzorni organi v
primeru, če predpisi ne bodo obnovljeni in ne bodo znani
pogoji za proizvodnjo in trženje jajc namenjenih oddaji na trg
brez predelave?

V mesecu marcu 2002 ste mi posredovali odgovor na moje
poslansko vprašanje v zvezi z veterinarsko-sanitarno
zakonodajo, za kar se vam še enkrat najlepše zahvaljujem. Hkrati
ste zapisali tudi naslednji odstavek:
»Glede na skupno vprašanje g. poslanca, ki ga je posebej podčrtal
v svojem dopisu, in ki zadeva spremembe pravilnikov o pogojih
za proizvodnjo živil živalskega izvora ter veterinarskega nadzora
v njih, vam sporočamo, da Veterinarska uprava RS pripravlja
gradivo za popolno obnovo in dopolnitev obstoječih predpisov, ki
jih mora izdati minister za kmetijstvo po programu do konca
meseca maja 2002. V sklopu obnovljenih predpisov bo rešeno
tudi vprašanje pogojev za proizvodnjo jajc namenjenih
oddaji na trg brez predelave.«

Odgovor z dne 5/11-2002:
Veterinarska uprava Republike Slovenije (VURS) intenzivno
pripravlja posodobitev in prilagoditev veterinarskih predpisov
evropskemu pravnemu redu. Preučili smo vso evropsko
zakonodajo, ki zadeva pogoje za proizvodnjo in trženje jajc. Vloga
in naloge veterinarske službe v verigi proizvodnje in oddaje
konzumnih jajc na trg so naslednje:
- veterinarska služba zagotavlja zdravstveno varstvo kokoši
nesnic, vodi register hlevov nesnic in skrbi za zaščito pred
trpljenjem kokoši nesnic;
veterinarska služba izvaja sistematsko nadzorstvo (monitoring) svežih jajc namenjenih oddaji na trg. V tem nadzoru

Zato postavljam naslednja vprašanja:
1. Ali je gradivo za popolno obnovo in dopolnitev obstoječih
predpisov že pripravljeno (glede na dopis bi naj to bilo do
konca meseca maja)?
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ugotavlja morebitno pristnost povzročiteljev bolezni, ki se
lahko prenašajo z jajci in povzročajo obolenja ljudi (zoonoze)
in morebitno pristnost ostankov škodljivih snovi v jajcih, n.pr.
ostankov veterinarskih zdravil, nedovoljenih substanc za
izboljšanje nesnosti, sredstev za zaščito rastlin v kmetijstvu
(pesticidov) in onesnaževalcev okolja (težkih kovin, PCB,
dioxinov itd.);
obrati za zbiranje in sortiranje jajc, iz katerih se jajca oddajo v
promet, niso pod neposrednim nadzorstvom veterinarske
službe, prav tako jih pristojni organ za veterinarstvo VURS
ne odobri oziroma registrira in ne vodi registra teh zbiralnic.
Zaradi tega bodo obrati za zbiranje in sortiranje jajc izbrisani
iz določb 3. člena obnovljenega pravilnika o veterinarskosanitarnih pogojih za proizvodnjo živil živalskega izvora ter
oddajo v promet za javno potrošnjo (Uradni list RS, št. 91/99
in 38/00);

-

Glede pogojev za zbiranje konzumnih jajc, oddaji jajc v promet in
kakovosti jajc, pripravlja MKGP nov predpis z delovni naslovom
"Pravilnik o kakovosti jajc", ki je v javni obravnavi in bo predvidoma
objavljen v UR.I. RS do konca leta 2002. Le-ta bo med drugim
določil pogoje, ki jih bodo morali izpolnjevati pakirni centri, kateri
bodo jajca razvrščali po kakovosti in masi, ter zagotavljali njihovo
označevanje in pakiranje. Predpis je del tržnega reda za jajca in
bo usklajen z evropskima Regulativama št. 1907/90/EEC in 1274/
91/EEC.

ASG (Assistant Secretary-General), eden z rangom D1 (najvišji
uradniški rang) in trije mlajši uradniki z rangom P2. Vsi so zaposleni
po lastni pogodbi in ne na predlog Republike Slovenije. Predstavniki
Oddelka za upravljanje z viri OZN so pojasnili, da nimamo
prednostne obravnave, ker Slovenija zaseda spodnji prag
predvidene kvote.

Pisno poslansko vprašanje poslanca
Janeza Janše ministru za zunanje zadeve
dr. Dimitriju Ruplu, z dne 25/9-2002:
Republika Slovenija je aktivna in sodeluje v različnih mednarodnih
institucijah, kjer v skladu s pravili posamezne organizacije oz.
institucije zaposluje tudi funkcionarje oz. uslužbence iz Slovenije.

Zaposlovanja v OZN je mogoče na dva načina:
1. prek opravljenega izpita: t.i. nacionalne izpite (National Competitive Recruitment) OZN posebej razpiše in se opravi samo
v državah, ki jih OZN določa (v RS so bili ti izpiti zadnjič leta
2002). Izpit, ki se opravlja za range od P1-P3 (mlajši uradniki),
je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Če kandidat oba
izpita uspešno opravi, se uvrsti na listo (raster list), kar pa še
ne pomeni, da bo OZN zaposlila - to stori le v primeru, če in
ko potrebuje točno tak profil. Zaposlitev je mogoča na podlagi
pogodbe in je za določen čas (največ pogodb ima OZN
sklenjenih za čas 9 mesecev).

Ministrstvo za zunanje zadeve v zvezi s tem sprašujem:
koliko delovnih mest pripada Republiki Sloveniji v teh
organizacijah oz. institucijah,
kje in koliko slovenskih državljanov je na predlog Republike
Slovenije zaposleno v tujini v različnih mednarodnih
organizacijah oz. institucijah, kjer aktivno sodeluje oz. je njihova
članica Republika Slovenija in
zakaj in koliko teh delovnih mest je nezasedenih.

2 z neposredno prijavo na razpis: zaposlitev je mogoča prek
neposredne prijave na razpis, pri čemer je treba opozoriti na
to, da je takih prijav vsaj tisoč na mesec, zato OZN ne
obravnava več prijav, ki so pisne in splošne. OZN je uvedla
posebno obliko prijavljanja preko interneta (t.i. on-line application), pri čemer se upoštevajo oziroma obravnavajo samo
prijave, ki so za točno določeno, razpisano delovno mesto.

Odgovor z dne 21/10-2002:
V mednarodnih organizacijah velja načelo enakomerne
zatrpanosti držav članic, čeprav se to v praksi le težko uveljavlja.
Za vsa izpraznenja uradniška mesta v mednarodnih organizacijah
se redno objavljajo razpisi, ki se prav tako nahajajo na spletnih
straneh mednarodnih organizacij. Izbira prijavljenih kandidatov
poteka na podlagi delovnih izkušenj, strokovnih in znanja jezikov.
Samo v zadnji fazi postopka, ko se izbere ožji krog najbolj
usposobljenih kandidatov, ima določeno težo tudi državljanska
pripadnost kandidata.

Pri tem so izvzeta mesta najvišjih funkcionarjev mednarodnih
organizacij, ki jih postavlja vodja mednarodne organizacije na
podlagi predloga držav članic. Pri tem so zmerom očitna
prizadevanja za vpliv na določenih področjih dela mednarodne
organizacije, kjer imajo posamezne države ali regije še posebne
interese. Za temi imenovanji vedno stojijo in zanje lobirajo države.

Zaposlovanje v Sekretariatu OZN poteka za vse članice enako,
pri čemer pozna OZN štiri kategorije držav, in sicer: države, ki
niso zastopane; države, ki so zastopane podpovprečno; države,
ki so v t.i. kvoti: države, ki so zastopane nadpovprečno. Kvota
Slovenije je od 2 do 14 zaposlenih in je trenutno v kvoti, saj je v
okviru OZN zaposlenih pet Slovencev, in sicer eden z rangom
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nadzor nad predelavo jajc v jajčne izdelke sodi v skladu z
Zakonom o veterinarstvu v prisotnost VURS-a (direktiva
Sveta EU št. 89/437/EEC).

V mednarodnih organizacijah s sedežem v Ženevi Sloveniji
pripadajo glede na velikost mednarodne organizacije in velikost
naše države 1-3 mesta.
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V Ženevi je zaposleno v mednarodnih organizacijah 6 slovenskih
državljanov, in sicer v Svetovni zdravstveni organizaciji, Svetovni
organizaciji za intelektualno lastnino, Svetovni organizaciji za
telekomunikacije, Svetovni meteorološki organizaciji, Centru za
dem. nadzor oboroženih sil in Evropski zvezi za komunikacije.
Vsi imajo status P4 ali P5 (takoj pod najvišjimi funkcionarji.) Pri
imenovanjih omenjenih mednarodnih uslužbencev ni bila potrebna
podpora Slovenije (čeprav je bila prisotna), saj so na mesta prišli
na podlagi razpisa, izkušenj in mreže kontaktov, ki so jih pridobili
skozi svoje strokovno delovanje.

za dobo 2 let v okviru 12-letne rotacijske sheme. Sedanji
mandat, ki ga slovenski predstavnik opravlja na sedežu banke,
traja do februarja 2004.
Slovenija z Evropsko banko za obnovo in razvoj sodeluje v
okviru konstituence skupaj z Belgijo in Luksemburgom. V
lanskem letu je bil dosežen dogovor s člani belgijske
konstituence, da Slovenija lahko imenuje svojega
predstavnika. Tako je bil imenovan slovenski asistent
direktorja, ki v času mandata (1.9.2002-31.07.2005) zastopa
slovenske interese v okviru konstituence pri Evropski banki
za obnovo in razvoj v Londonu.
V mednarodnih finančnih institucijah so na predlog Ministrstva za
finance in na podlagi sklepov Vlade Republike Slovenije zaposleni
trije slovenski državljani, nobeno od delovnih mest ni nezasedeno.

V UNESCO s sedežem v Parizu sta bila do konca septembra
2002 zaposlena dva Slovenca, zaradi odhoda enega v pokoj je
ostal zaposlen le eden.
V mednarodnih institucijah na Dunaju je zaposlenih več slovenskih
državljanov in sicer:
v UNOV (Urad ZN na Dunaju) sta zaposlena dva slovenska
državljana;
v UNCITRAL-u (Komisija OZN za mednarodno trgovinsko
pravo) je zaposlen en slovenski državljan;
- v CTBTO (Pripravljalna komisija za Organizacijo sporazuma
o celoviti prepovedi jedrskih poskusov) je zaposlen en
slovenski državljan;
- v IAEA (Mednarodna agencija za atomsko energijo) je
zaposlenih šest slovenskih državljanov.

Poleg že omenjenega predstavnika Slovenije so na EBRD trenutno
zaposleni še trije Slovenci, ki so bili izbrani na podlagi razpisa in
ne na predlog Republike Slovenije, in sicer z nazivi: AssociateOffice of teh General Counsel, Portfolio Manager in pripravnik v
pisarni glavnega ekonomista.
Republiki Sloveniji pripada eno mesto v FAO (Food and Agriculture Organisation of the United Nations; sedež v Rimu). Slovenska
državljanka je na omenjenem mestu zaposlena v regionalnem
predstavništvu (srednja in vzhodna Evropa), pristojna za področje
vloge žensk v kmetijstvu (po sistematizaciji FAO: P4). Izbrana je
bila na podlagi večletnega strokovnega sodelovanja in na
priporočilo vodje Sektorja za razvoj podeželja, enakost spolov,
pomoč pocfeželskim ženskam in integracijo žena.

V mednarodnih organizacijah na Nizozemskem so trenutno
zaposleni trije slovenski državljani in sicer:
na mestu inšpektorja v Organizaciji za prepoved kemijskih
orožij (OPCW),
- delegirani predstavnik v Europol;
pri Mednarodnem sodišču za zločine na področju bivše
Jugoslavije (ICTY).
Mednarodne organizacije, ki delujejo v Haagu (OPCW, Evropski
patentni urad, Mednarodno sodišče, Stalno arbitražno sodišče,
Haaška konferenca za mednarodno zasebno pravo, Mednarodno
kazensko sodišče, EUROPOL, OPBW), zapolnjujejo svoje
kadrovske potrebe prek mednarodnih javnih razpisov, ki so
dosegljivi na njihovih spletnih straneh. Pogosto pošiljajo te razpise
tudi Veleposlaništvu RS v Haagu, ki jih takoj pošlje MZZ oz. prek
MZZ pristojnim organom v RS. Kandidati se lahko na razpise
prijavijo, v kolikor izpolnjujejo pogoje. Izbrani so na osnovi svojih
strokovnih spodobnosti in znanj in ne po morebitnem nacionalnem
ključu. Visoke funkcionarje in sodnike mednarodnih sodišč izbirajo
v skladu s statuti teh organizacij. V Haagu ni mednarodnih
organizacij, v katere bi lahko države imenovale svoje predstavnike
(z izjemo EUROPOL-a, kjer deluje oficir za zvezo) po nacionalnem
ključu.

Na podlagi izbora na razpisu za nacionalne eksperte EIONET
(European Environment Information and Observation Netvvork)
je v Evropski okoljski agenciji (European Environment Agency EEA) v Kopenhagnu zaposlena slovenska državljanka (enoletno
delo).
V Svetu Evrope ima možnost zaposlitve le po ključu določeno
število strokovnjakov iz vsake države članice. To število je
določeno v razponu od največ 181 točk do najmanj 8 točk, koliko
jih pripada tudi Sloveniji. V primeru Slovenije to v praksi pomeni 23 bolj ali manj začetniške položaje funkcionarjev Sveta Evrope na
nivoju A2 ali A3, medtem ko je najvišji funkcionar na stopnji A7.
Trenutno so na osnovi postopka za rekrutiranje nacionalnih kadrov
v Svetu Evrope zaposleni trije slovenski državljani, in sicer en
državljan v Sekretariatu Parlamentarne skupščine Sveta Evrope
ter dva v Evropskem sodišču za človekove pravice. Svet Evrope
rekrutira kadre držav članic v skladu s svojo posebno proceduro,
ki se začne z javnim razpisom in se odvija v popolni diskretnosti
in neodvisnosti od vpliva državnih struktur. Slovenska kvota je
izkoriščena 81,25 odstotno.

Republika Slovenija aktivno sodeluje pri delu najpomembnejših
mednarodnih finančnih institucij (Svetovna banka, MDS, EBRD,
Medameriška razvojna banka, Razvojna banka Sveta Evrope in
Evropska investicijska banka), od katerih tri zaposlujejo tudi
uslužbence iz Slovenije in sicer:
- Slovenija je pridobila stalno mesto asistenta v pisarni
belgijskega izvršnega direktorja pri Svetovni banki. V okviru
štiriletnega mandata slovenski predstavnik Slovenijo zastopa
v Svetovni banki, obenem pa sodeluje tudi pri delu
Mednarodnega denarnega sklada v Washingtonu.
Sloveniji v Medameriški razvojni banki v VVashingtonu pripada
mesto svetovalca v pisarni izvršnega direktorja konstituence
za Hrvaško, Japonsko, Portugalsko, Slovenijo in Veliko Britanijo
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V okviru OVSE imamo trenutno sekundirana dva slovenska
državljana. Ministrstvo za zunanje zadeve je podprlo obe osebni
kandidaturi pri Sekretariatu OVSE na Dunaju.
V okviru Pakta stabilnosti za jugovzhodno Evropo (PS JVE) in
Pobude za sodelovanje v JVE (SECI) so razpoložljiva mesta za
sekunidranje. V center SECI za boj proti čezmejnemu kriminalu v
Bukarešti je Vlada RS napotila slovenskega državljana, zaenkrat
za dobo šestih mesecev. Imamo dve odprti sekunderski
kandidaturi, eno za v Sekretariat SECI na Dunaju in eno za v
Sekretariat PS JVE (DOM 1) v Bruslju.
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V mednarodnih mirovnih operacijah ima Slovenija trenutno več
sekundantov:
- v misiji ZN na Kosovu - UNMIK je 15 slovenskih državljanov;
v misiji OVSE v Makedoniji so trije slovenski državljani;
v misiji ZN na Vzhodnem Timorju - UNTAET je en slovenski
državljan;
v misiji OVSE na Kosovu je pet slovenskih državljanov;
sanitetni vod v misiji SFOR-2, Sarajevo - trenutno je zasedenih
enajst mest (od dvanajstih);
starešine SV v misiji KFOR, Kosovo - trenutno sta zasedeni
dve mesti (od šestih);
vod VP v MSE - trenutno je zasedenih vseh 46 mest.

V RACVIAC (Regional Arms Control Verification and Implementation Assistence Centre) je Republika Slovenija sekundirala
slovensko državljanko za dobo enega leta.
V Izvršnem sekretariatu Srednjeevropske pobude (SEP) v Trstu
je kot namestnik Generalnega direktorja zaposlen slovenski
državljan, pogodbeni uslužbenec Ministrstva za notranje zadeve.
Na delovnem mestu mednarodnega strokovnjaka pri Evropski
izobraževalni fundaciji (Eruropean Training Foundation) s
sedežem v Torinu je začasno zaposlen en slovenski državljan.
Pri Generalnem sekretariatu organizacije 1NTERPOL v Lionu je
sekundiran en slovenski državljan.

Slovenija je bolj uspešna pri kandidiranju starejših kot mlajših
kadrov. Razlog za to je včasih v nepripravljenosti mladih, da gredo
skozi počasne postopke kadrovanja v mednarodnih organizacijah,
kjer je včasih potrebno čakati tudi nekaj let, da se lahko dobi
mesto v mednarodni organizaciji. Prav tako gre velikokrat za
mesta, ki niso zelo atraktivna glede na mesto službovanja (Afrika)
ali glede na status (saj sposobni mladi v Sloveniji lahko hitreje
napredujejo). V mednarodnih organizacijah imajo prednost ženske,
saj sedanja struktura ne odraža enakopravnosti spolov.
Mednarodne organizacije ponavadi na podlagi razpisov in
opravljenih testov oblikujejo kadrovska jedra "roster", iz katerega
le počasi črpajo nove mlajše kadre.

En slovenski državljan je sekundiran v Svet Evrope v
Strassbourgu - Urad za protikorupcijsko iniciativo za JVE.
V mednarodnih vojaških in drugih institucijah so slovenski
državljani v naslednjih institucijah:
- poveljstvo MFL, Italija - trenutno sta zasedeni dve od treh
mest;
HOAFSOUTH, Italija - trenutno je zasedeno eno mesto
(nobeno ni prosto);
častnik v PSE - trenutno je zasedeno eno mesto (nobeno ni
prosto);
- častnik za zvezo v nemških oboroženih silah - trenutno je
zasedeno eno mesto (nobeno ni prosto);
CCC CENTCOM - trenutno je zasedeno eno mesto (nobeno
ni prosto);
HQ ESTALNT - trenutno je zasedeno eno mesto (nobeno ni
prosto);
RACVIAC - trenutno je zasedeno eno mesto (nobeno ni
prosto);
- UNTSO - trenutno so zasedena vsa tri mesta;
poveljstvo polka MSE, Sarajevo - trenutno so zasedena vsa
tri mesta:
Urad Visokega komisarja, Sarajevo - trenutno je zasedeno
eno mesto (nobeno ni prosto);
EADRCC pri zvezi NATO - trenutno je zasedeno eno mesto
(nobeno ni prosto);
HQ SFOR, Sarajevo - trenutno sta zasedeni dve od treh
mest.
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Več držav v tem smislu podpira JPO (Joint Program Officers),
kjer države v mednarodne organizacije sekundirajo kadre in jih
tudi plačajo. Po koncu mandata imajo ti kadri zaradi pridobljenih
izkušenj in kontaktov večje možnosti, da nadaljujejo z delom v
mednarodnih oraganizacijah.
Najučinkovitejši način kadrovanja v posamezne mednarodne
organizacije zagotavlja prepoznavnost in aktivnost Slovenije na
posameznih področjih delovanja mednarodne organizacije.
Pomembno je, da Slovenija na področjih, kjer ima nacionalni interes,
kandidira v najvišje organe posameznih mednarodnih organizacij
in skozi svojo aktivnost gradi svojo večjo prepoznavnost in s tem
vpliv. Naša podpora zaposlovanju v mednarodnih organizacijah
mora temeljiti na interesu Slovenije, visoki strokovni usposobljenosti
kandidatov in naši prepoznavni aktivnosti na določenem področju.
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Odgovor z dne 29/10-2002:

Pisni poslanski vprašanji poslancev Aurelia
Juria in Zmaga Jelinčiča Plemenitega Vladi
RS:

Komercialni zapisi podjetja Kompas Consulting niso serijski
vrednostni papirji, kar pomeni, da izdajatelju ni bilo potrebno
pridobiti dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev za javno
ponudbo. Zakon o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št.
56/99) ureja pogoje in način poslovanja z vrednostnimi papirji, ki
so izdani istočasno in iz njih izhajajo enake pravice in obveznosti,
ki se torej glasijo na enake zneske, ki zapadejo istočasno.
Komercialni zapisi Kompas Consultinga niso serijski vrednostni
papir, saj se je vsak od vpisnikov teh vrednostnih papirjev z
izdajateljem posebej dogovoril za vrednost, na katerega se bo
glasil komercialni zapis-(višino plačila) in za dospelost obveznosti
izdajatelja (ročnost zapisa).

Vprašanje Aurelia Juria z dne
2/10-2002:
Domnevam, da vlada problematiko oškodovanja kupcev
vrednostnih papirjev - komercialnih zapisov izdajatelja KOMPAS
CONSULTING d.d. dobro pozna, glede na to, da je bilo že leta
nazaj kar nekaj poizkusov oškodovancev, oziroma upnikov, da
bi prišli do svojega denarja. Ker je od začetka stečajnega postopka
KOMPAS CONSULTING d.d. poteklo že 6 let, terjatve pa še vedno
niso poravnane in ker za to oškodovanci krivijo tudi državo, ki bi
na) opustila nadzor nad poslovanjem izdajatelja vrednostnih
papirjev, se znova in znova obračajo na nas poslanke in poslance
- domnevam, da nisem edini?! da bi vendarle poskrbeli za to, da
bi se poiskala in našla ustrezna rešitev. Sicer napovedujejo tudi
tožbo na evropsko sodišče za človekove pravice.

Poudarili bi radi tudi to, da ne glede nato, ali bi bil Kompas Consulting za izdajo komercialni zapisov dolžan pridobiti dovoljenje
Agencije za trg vrednostnih papirjev za javno ponudbo, nima
Agencija nikakršnih pooblastil, v zvezi z izpolnitvijo obveznosti
izdajatelja iz izdanih vrednostnih papirjev.
Po določbah Ustave Republike Slovenije in Obligacijskega
zakonika (Uradni list RS, št. 83/01) državne institucije tudi ne
morejo in ne smejo posegati v pogodbena razmerja, ki jih prosto
sklepajo in urejajo posamezne pravne in fizične osebe.

Sprašujem vlado ali jim lahko ponudi kako upanje, oziroma ali naj
pravico poiščejo drugje?
Vprašanjanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega
z dne 4/10-2002:

Vlada Republike Slovenije v konkretnem primeru torej ne more
neposredno storiti ničesar, da se izterja denar od družbe Kompas
Consulting d.d., saj je to stvar stečajnega postopka. Po ustavnem
načelu delitve oblasti na izvršilno, sodno in zakonodajno Vlada
Republike Slovenije namreč ne sme reševati zadev iz pristojnosti
sodišč.

Prepričan sem, da člani Vlade Republike Slovenije s predsednikom
dr. Janezom Drnovškom podrobno poznate problematiko
oškodovanja kupcev vrednostnih papirjev - komercialnih zapisov
izdajatelja KOMPAS CONSULTING d.d.. Ravno tako sem
prepričan, da si pred njo namerno zatiskate oči, saj o stiskah
prizadetih že nekaj let pišejo sredstva javnega obveščanja. Povrhu
vsega so tudi oškodovanci sami tekali od Poncija do Pilata, in še
vedno tekajo, že 6 let. Zanima me, koliko bo potrebno, da bodo
terjatve poravnane? Upniki oziroma oškodovanci za neljube
težave obsojajo in krivijo tudi državo. Ta je nemarno izdala njihovo
zaupanje tisti trenutek, ko je opustila nadzor nad poslovanjem
izdajatelja vrednostnih papirjev.

Glede vprašanja poslanca Zmaga Jelinčiča Plemenitega, koliko
bo še potrebno, da bodo terjatve poravnave, vam odgovarjamo,
da ne moremo z gotovostjo potrditi, kdaj bodo te terjatve poravnave
oziroma v kakšnem delu bodo poravnave. Obveščamo pa vas,
da smo o smem poteku stečajnega postopka podjetja Kompas
Consulting in fazi, v kateri se trenutno nahaja stečajni postopek,
povprašali pristojne institucije in v najkrajšem možnem času lahko
pričakujete pojasnilo tudi o tem.

Vladi postavljam jasno vprašanje in terjam jasen odgovor v
najkrajšem možnem času, in sicer kako boste pomagali
oškodovancem, ki so zaupali slovenski vladi?
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pri Unescu. Predlagam, da pristojne strokovne službe pripravijo
dodatni seznam znamenitosti za uvrstitev na Unescovo listo
svetovne dediščine. Država naj, skupaj z lokalnimi skupnostmi in
imetniki spomenikov, pripravi vso dokumentacijo, ki je za
kandidaturo potrebna. Vlada Republike Slovenije naj od leta 2004
oz. 2005 vsako naslednje leto predlaga po en nov vpis.

Pisna poslanska pobuda poslanca Sama
Bevka Vladi RS, z dne 7/10-2002:
Vladi Republike Slovenije dajem poslansko pobudo za aktivnejšo
vlogo in prizadevanje države Republike Slovenije za vpis svojih
spomenikov na Unescovo listo svetovne dediščine

Prav na primeru kandidature Partizanske bolnišnice Franje se je
pokazalo, kako koristno je soočenje naše najkvalitetnejše
dediščine s strogimi kriteriji, ki na področju varovanja, upravljanja
in predstavitve kulturnih in naravnih spomenikov veljajo v stroki.
Ne glede na (ne)uspešnost posameznih kandidatur je angažiranje
pri pripravi dokumentacije strokovni izziv tudi za pristojne institucije
in pomembno za napredek stroke.

Sporazum o zaščiti svetovne kulturne in
naravne dediščine
Organizacija združenih narodov za izobraževanje, znanost in
kulturo (UNESCO) je pred tridesetimi leti v Parizu sprejela
sporazum o zaščiti svetovne in naravne dediščine. Sporazum je
doslej ratificiralo 175 držav. Na seznamu je vpisanih 730
znamenitosti izredne svetovne vrednosti, od tega 563 kulturnih
spomenikov, 144 naravnih znamenitosti in 23 mešanih
znamenitosti iz 125 držav. Konvencija v 4. členu določa, da morajo
države podpisnice predvsem same poskrbeti za vpis, zaščito,
vzdrževanje in negovanje naravne in kulturne dediščine in si
prizadevati, da bo prešla v roke zanamcev.

Uvrstitev na Seznam svetovne dediščine pri UNESCU pa pomeni
za državo tudi veliko promocijo v svetovnem smislu ter priložnost
za turistično gospodarstvo.
Odgovor z dne 5/11-2002:
Vlada Republika Slovenija si v okviru svojih pristojnosti prizadeva
za vpis svojih kulturnih spomenikov na UNESCO seznam
svetovne dediščine - World Heritage List (Predlog za dopolnitev
Nacionalnega programa za kulturo). V tem smislu tudi sprejema
predmetno poslansko pobudo poslanca Sama Bevka.

Slovenija in sosednje države
Slovenija ima na seznamu zgolj naravno znamenitost Škocjanske
jame, ki so bile vpisane leta 1986. Na poskusnem seznamu
svetovne dediščine pa so od leta 1995 rudarsko mesto Idrija,
matični Kras in Bohinjske pastirske planine, od leta 2000 pa tudi
Partizanska bolnišnica Franja. Sosednje države imajo na seznamu
bistveno več spomenikov: Avstrija (7), od leta 2000 dva nova
vpisa, Hrvaška (6), od leta 2000 en nov vpis, Italija (38), od leta
2000 pet novih vpisov in Madžarska (6), od leta 2000 dva nova
vpisa.

Ob tem vlada ugotavlja, da pristojna javna služba za varstvo
nepremične kulturne dediščine na podlagi Zakona o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) že opravlja
inventarizacijo in valorizacijo kulturne dediščine, kot osnovo za
uskladitev dosedanjih razglasitev za kulturni spomenik. Hkrati s
tem preverja izjemne splošne vrednosti in izpolnjevanje kriterijev
za morebitni vpis na UNESCO seznam svetovne dediščine, saj
so države pogodbenice dolžne določiti in razmejiti svetovno
dediščino od nacionalne dediščine. Medtem ko se pojem kulturne
dediščine vedno bolj širi in zajema sodobnejše stvaritve in
neumetniško ter nezgodovinsko dediščino, se kriteriji za uvrstitev
na UNESCO seznam svetovne dediščine zaostrujejo, še posebej
za nominacijo iz Evrope, ki ima največ vpisov.

Predlog za pripravo dokumentacije za
slovenske spomenike na poskusni listi
Ministrstvu za kulturo in Uradu Slovenske nacionalne komisije za
Unesco predlagam, da za vse tri na poskusnem seznamu
svetovne dediščine vpisane spomenike iz Slovenije (Bohinjske
pastirske planine, matični Kras in rudarsko mesto Idrija) pripravi
vso potrebno dokumentacijo za kandidaturo.

Vlada je seznanjena s tem, da je Ministrstvo za kulturo Javnemu
zavodu Republike Slovenije za kulturno dediščino že naložilo, da
v letu 2003 ponovno preveri izpolnjevanje UNESCO kriterijev in
pripravi potrebno gradivo za pripravo predloga za vpis tistih
spomenikov, ki so že na poskusnem seznamu (Tentative List).

Predlog za dopolnitev Nacionalnega
programa za kulturo

Vlada je seznanjena tudi s tem, da nacionalni program za kulturo,
ki je v delovni pripravi, pri poglavju o nepremični kulturni dediščini
že vsebuje opredelitev obveznosti za kandidiranje slovenskih
kulturnih spomenikov na UNESCO seznam svetovne dediščine.

Nacionalni program za kulturo mora imeti tudi posebno poglavje,
ki bo natančno opredelilo obveznost države za kandidiranje
slovenskih kulturnih spomenikov na Seznam svetovne dediščine
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