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PREDLOGI zakonov 
Predlog zakona o spremembi zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi 5 
sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno (ZPPPAI-C) - druga obravnava - EPA 1063 - III 

Predlog zakona o ratifikaciji Pariškega protokola in sprememb Konvencije o močvirjih, ki so mednarodnega 13 
Pomena, zlasti kot prebivališča močvirskih ptic - EPA 1092 - III 

Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije Unidroit-a o ukradenih ali nezakonito izvoženih predmetih kulturne 19 
dediščine-EPA 1093-III 

Predlog zakona o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o 27 
Prenehanju veljavnosti Sporazuma med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado 
Ljudske republike Madžarske o malem obmejnem prometu oseb, podpisanega 5. novembra 1975 v 
Budimpešti-EPA 1094-III 

i zahteva za splošno razpravo 

Zahteva skupine poslancev državnega zbora RS, da se o predlogu zakona o subvencioniranju prehrane 31 
dijakov in vajencev (ZSPDV) - prva obravnava - EPA 1074 - III - opravi splošna razprava 

sklepi državnega zbora republike Slovenije 
Sklepi 32. seje Državnega zbora Republike Slovenije 3 

pRlLOGA: 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 : 5022924 
davčna številka : 21881677 
TRR : 01100-8450000512 

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

Uredništvo Poročevalca 



SKLEPI 

32. seje Državnega zbora Republike Slovenije 

SKLEP 
pb obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zakonski zvezi 

jjjružinskih razmerjih - EPA 991 - III 

^avni zbor Republike Slovenije je na 32. seji, dne 17.12. 2003 
°b obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
*akona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-C) 
■ druga obravnava, na podlagi tretjega odstavka 137. člena 
Poslovnika državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zakonski 
zvezi in družinskih razmerjih za tretjo obravnavo pripravi Vlada 
Republike Slovenije. 

SKLEP 

°b obravnavi Sprememb in dopolnitev Statuta Javnega zavoda RTV Slovenije 
:_EPA 938 - III 

•"žavni zbor Republike Slovenije je na 32. seji, dne 18.12.2003, 
0 obravnavi Sprememb In dopolnitev Statuta Javnega 
Zavoda RTV Slovenije, na podlagi 112. člena poslovnika 
državnega zbora, sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije soglaša s spremembami in 
dopolnitvami Statuta Javnega zavoda RTV Slovenije, ki jih je sprejel 
Svet RTV Slovenije na seji, dne 21.10.2003. 

SKLEP 

gbobravnavi Poročila o stanju okolja za leto 2002- EPA 787-III 

avni zbor Republike Slovenije je na 32. seji, dne 18.12.2003, 
obravnavi Poročila o stanju okolja za leto 2002 na podlagi 

2- člena poslovnika državnega zbora, sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor se je seznanil s Poročilom o stanju okolja za leto 
2002. 
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SKLEP 

ob obravnavi predloga sklepov o javni predstavitvi dopolnjenega predloga zakona o 

Triglavskem narodnem parku - EPA 753 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 32. seji, dne 18.12.2003, 
ob obravnavi Predloga sklepov o javni predstavitvi 
dopolnjenega predloga zakona o Triglavskem narodnem 
parku, na podlagi 112. člena poslovnika državnega zbora, sprejel 
naslednje 

SKLEPE 

1. Državni zbor Republike Slovenije daje v javno predstavitev 
dopolnjen predlog zakona o Triglavskem narodnem parku, ki 
ga je pripravil Odbor Državnega zbora za infrastrukturo in 
okolje na 49. seji dne 2.12.2003. 

2. Javna predstavitev bo od 12.1. do 14.3.2004 v občinah Bohinj, 
Bled, Kranjska gora, Jesenice, Bovec, Kobarid in Tolmin. 

3. Predlagatelji zakona, poslanci Dušan Vučko, Ivan Božič, 
Valentin Pohorec in Janko Veber, v sodelovanju z Ministrstvom 
za okolje, prostor in energijo, Zavodom Republike Slovenije 
za varstvo narave in Triglavskim narodnim parkom izpeljejo 
javno predstavitev dopolnjenega zakona o Triglavskem 
narodnem parku in pripravijo predloge morebitnih dopolnitev 
ali sprememb zakonskega besedila na podlagi pripomb, danih 
na javni obravnavi in med javno predstavitvijo, ter strokovna 
stališča do teh pripomb. 

4. Dopolnjeni predlog zakona o Triglavskem narodnem parku in 
razpored javnih obravnav v lokalnih skupnostih bo objavljen 
v javnih glasilih naknadno. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBI ZAKONA 0 PREPOVEDI 

PROIZVODNJE IN PROMETA Z AZBESTNIMI 

IZDELKI TER O ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA 

PRESTROKTORIRANJE AZRESTNE 

PROIZVODNJE V NEAZDESTNO (ZPPPAI-C) 

■ druga obravnava - EPA 1063 - III 

Ivan BOŽIČ 
Poslanec DZ 

Skladno s prakso poslancem do sedaj ni bilo potrebno.prilagati 
prikaza prilagojenosti ureditve pravu v EU, saj jim takšni podatki 
niso dostopni. Hkrati pa tudi glede na vsebino zakona (zakonu 
se le podaljšuje "operativnost") poslanci menijo, da je takšen 
prikaz brezpredmeten. 

Ljubljana, 4.12.2003 
v skladu z dopisom Državnega zbora št. 411-05/96-17/19 z 
đne 1.12.2003 v imenu sopredlagateljev predloga zakona o 
spremembi zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z 
azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje 
azbestne proizvodnje v neazbestno dopolnjuje podpisani 
Poslanec predlog zakona v skladu s pripombami. 

Ivan Božič, l.r. 

skupina poslancev 
Prvopodplsanl Ivan BOŽIČ 

in ga pošiljajo v obravnavo in sprejem. 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. list RS, št. 48/92) 
ter 114. in 115. člena Poslovnika Državnega zbora (Ur. list RS, 
*t- 35/2002) vlagajo podpisani poslanci 

Ljubljana, 28.11.2003 
Pri obravnavi predloga zakona o Državnem zboru in pri delu 
njegovih delovnih teles bo v imenu sopredlagateljev sodeloval 
prvopodpisani predlagatelj, Božič Ivan. 

pfedlog Zakona o spremembi zakona o prepovedi 
Prolzvodn|e In prometa z azbestnimi Izdelki ter o 
zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne 
Proizvodnje v neazbestno 

Ivan BOŽIČ 
Jožef ŠKOLČ 

Samo BEVK 
Vojko ČELIGOJ 
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Predlog Zakona o spremembi zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z 

azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne 

proizvodnje v neazbestno 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Državni zbor RS je dne 27. septembra 1996 sprejel zakon o prepovedi proizvodnje in prometa 
z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v 
neazbestno (ZPPPAI), ki zagotavlja ukinitev proizvodnje azbestnih izdelkov, nadomeščanje 
azbestne proizvodnje z neazbestno in ki naj bi zagotovil socialno varnost in potrebna sredstva 
delavcem, ki so bili do ukinitve proizvodnje izpostavljeni škodljivemu vplivu azbestnega 
prahu. 

Zakon je v končnem besedilu razširil in posplošil koncept ukinjanja in prehod na brezazbestno 
proizvodnjo iz enega podjetja ( Salonit Anhovo) na celotno področje RS, vendar je hkrati s 
svojimi določili ustvaril neenakost in privilegiranost delavcev glede na kraj, podjetje in čas v 
katerem so bili delavci izpostavljeni škodljivim vplivom azbestnega prahu. 

Državni zbor RS je zato v mesecu aprilu 1998 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za 
prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno (ZPPPAI-A) . V noveli zakona je v 1. 
členu črtal časovni okvir (do ukinitve proizvodnje) in dodal kategoriji delavcev, pri 
zdravstveni in socialni varnosti, tudi prebivalce. 

V tretjem odstavku 3. člena je višino sredstev 1.850,000.000 tolarjev, namenjenih za dokup 
zavarovalne dobe in izplačilo odškodnine, pustil nespremenjeno, je pa financiranje teh dveh 
postavk za leto 1997 in 1998, časovno podaljšal do vključno leta 2003. 

V prvem in drugem odstavku 7. člena je podaljšal doseganje starostne meje za upokojitev do 
leta 1999, na leto 2003, v tretjem odstavku sedmega člena, pa je določil doseganje starostne 
meje upokojevanja do 31.12.2004. 

ZPPPAI-A je sredstva v višini 1.850,000.000 tolaijev, ki so bila namenjena za plačilo 
odškodnin in dokupu zavarovalne dobe v letih 1997 in 1998 podaljšal za 6 let, pri tem pa ni 
upošteval dejstva, da je latentna doba poklicne bolezni, ki jih povzroča azbest, od 15 do 25 
let, ko je oseba prišla v stik z azbestnim prahom. 

Poleg delavcev pa je ZPPPAI-A vključil v zagotavljanje zdravstvene in socialne varnosti tudi 
prebivalce, kar pomeni, daje potrebno zagotoviti dodatna sredstva tudi s te strani. 

Namen zakona je bila pomoč tistim podjetjem, ki so in še uporabljajo azbest, skladno z 
uredbo Vlade Republike Slovenije, št. 524-00/98-1 (Uradni list RS, št.20/98) in so dolžna 
zaradi določil ZPPPAI opustiti azbest in na tej podlagi prestrukturirati azbestno proizvodnjo v 
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neazbestno ter da se v primeru nezmožnosti zaposlitve v teh podjetjih nudi prizadetim 
delavcem denarno pomoč, z namenom dokupa razlike do polnih pokojninskih let in pa tudi 
ustrezno odškodnino, če so zboleli za poklicno boleznijo zaradi izpostavljenosti azbestu. 

Državni zbor RS je nadalje sprejel sklep s katerim je predlagal Vladi RS, da pripravi 
spremembe in dopolnitve ZPPPAI tako, da bodo po zakonu upravičeni vsi ostali delavci, ki so 
kadarkoli delali v neposredni proizvodnji ali servisnih službah, kjer se je proizvajal azbest. 
Državni zbor je nato v letu 2000 sprejel drugo novela zakona, s katero je bilo rešeno zgornje 
vprašanje, znova se je uredila možnost dokupa zavarovalne dobe za delavce, ki se upokojujejo 
po ZPPPAI, za kar so se zagotovila tudi dodatna sredstva za dokup zavarovalne dobe in 
izplačilo odškodnin do vključno leta 2004. 

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga zakona 

Temeljni cilj, ki ga želimo doseči s spremembo je, da ZPPPAI nadalje dosega namen, zaradi 
katerega je bil sprejet in sicer, da se ukine azbestna proizvodnja in le ta nadomesti z 
neazbestno in da se družbam , ki so proizvajale izdelke, ki vsebujejo azbest, nadalje 
zagotovijo sredstva Republike Slovenije za plačilo prispevka za dokup zavarovalne dobe iz 
10. člena tega zakona in izplačilo odškodnin za poklicno bolezen iz 12. člena tega zakona za 
leto 2005,2006,2007in 2008. Namen je, da se delavcem nadalje zagotavlja pravica do dela in 
sicer, da omenjene družbe nadalje zagotavljajo premestitev presežnih delavcev zaradi ukinitve 
proizvodnje izdelkov, ki vsebujejo azbest, na drugo ustrezno delovno mesto, oziroma, da se z 
ustrezno prekvalifikacijo nadalje zagotavlja njihovim delovnim sposobnostim ustrezno drugo 
zaposlitev v primerni oddaljenosti od kraja stalnega bivališča v roku enega leta. V primeru, da 
to ni možno, se tem družbam zagotovijo nadaljnja sredstva za dokup pokojninskih let za 
delavce, ki izpolnjujejo pogoje iz ZPPPAI za upokojitev pod ugodnejšimi pogoji. V teh 
primerih gre za delavce, ki izpolnjujejo pogoje po prvem in drugem odstavku 7. člena in niso 
zdravstveno ogroženi, so zdravi, nimajo ugotovljene poklicne bolezni kot posledica uporabe 
azbesta. 

V primeru, da gre za delavce, pri katerih je ugotovljena poklicna bolezen kot posledica 
uporabe azbesta se tem delavcem, poleg sredstev za dokup pokojninskih let, nadalje 
zagotavljamo tudi sredstva za priznano odškodnino zaradi poklicne bolezni. 

Za izvedbo in dokončanje zakonsko določenega programa je potrebno, zagotoviti sredstva v 
višini 4.000,000.000 tolaijev, ki bodo namenjena za plačilo odškodnin in dokupu zavarovalne 
dobe v letih 2005, 2006, 2007 in 2008, s katerimi se bo zagotovil dokup zavarovalne dobe in 
plačilo odškodnin za okoli 800 delavcev in prebivalcev, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev v 
gospodarskih družbah in tistih, ki so že zboleli oziroma še bodo za posledicami azbesta do 
konca leta 2008. 

3. Primerjalno pravni pregled 

3.1. Velika Britanija 

Čeprav je bila uporaba azbesta v Veliki Britaniji dokončno prepovedana leta 1999, še vedno 
na tisoče ljudi umira za posledicami azbestnih bolezni. Leta 1995 je v študiji »Smrtnost pri 
obolenjih mezotelioma« Julian Peto predvidel, da bo »smrtnost zaradi obolenj mezotelioma 
naraščala vsaj še 15 let, najveijetneje pa 25 let. Vladni podatki kažejo, daje bilo med leti 1936 
in 1996 v Veliki Britaniji 22.295 žrtev azbestnih bolezni. 
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Leta 1906 je bil s spremembami Delavskega zakona o odškodninah vzpostavljen sistem, ki je 
omogočil izplačevanje odškodnin za poklicne bolezni. Z Azbestnimi zakoni seje leta 1931 v 
Britaniji prvič uzakonilo poklicno izpostavljanje azbestu. Program izplačevanja odškodnin in 
letih zdravstvenih pregledov za azbestozo je bil vzpostavljen s Programom za azbestozo 
/industrijo azbesta leta 1931. Z omejevanjem tožnikov na tiste delavce, ki so bili neposredno 
prisotni pri proizvodnji azbesta in z izključevanjem delavcev, ki so polagali azbestne 
izolacije, ladjedelniških delavcev, gradbenikov in ostalih, ki so bili dnevno izpostavljeni 
azbestu, je bila v preteklosti ogrožena učinkovitost azbestnega programa. 

Da bi posamezniki zagotovili izplačilo odškodnin za poklicno bolezen, se največkrat 
poslužujejo zasebnih odškodninskih tožb. V Veliki Britaniji po pravni poti pravico do 
izplačila odškodnine najpogosteje uveljavljajo oboleli delavci proti nekdanjemu delodajalcu. 
Odkar je azbestoza postala predpisana bolezen (1931), je zagotavljanje varnih pogojev za delo 
vse bolj delodajalčeva domena. Britanska sodišča so odločila, da mora celotno odgovornost za 
varnost prevzeti delodajalec; ni pomembno, če je bila tožnikova bolezen v času izpostavljanja 
azbesta (pred 1960) še nediagnosticirana. Zaradi nedavnih družbenih sprememb se prizadeti 
pogosteje odločajo za uveljavljanje zahtev po odškodnini. Čeprav ni nikakršne centralne 
evidence o številu azbestnih tožb oz. poravnavah, pa naj bi bilo v povezavi z azbestom letno 
vloženih okoli 1500 pravnih zahtevkov. Uradne statistike navajajo, da je v letu 2002 zaradi 
azbestnih bolezni umrlo več kot 5000 ljudi. 

3.2. Francija 

Po francoskem zakonu o odškodninah za poklicne bolezni, katerega nastanek sega v leto 
1919, so delavci s priznanimi boleznimi upravičeni do odškodnin, ki jih zagotavlja francoski 
socialni sistem. Teoretično delavcem ni bilo potrebno dokazovati vzročnih povezav med 
izpostavljenostjo in predpisanimi boleznimi, vendar pa so v praksi temu pogosto nasprotovali 
zdravniki, zdravstveni specialisti in birokracija, saj so se neprestano ukvaijali z vprašanjem 
»domnevnega izvora bolezni«. 

Francoske žrtve z obolenji mezotelioma, azbestozo in pljučnim rakom (vsa 3 obolenja spadajo 
med priznane bolezni) so utrpeli posledice zaradi pristranske obravnave delodajalcev. 
Administrativni postopki so bili dolgotrajni, zato so mnogi zahtevke po odškodnini nehali 
vlagati. Postopki za pridobitev vseh potrebnih zdravstvenih spričeval so bili za žrtve preveč 
zapleteni. Brez zdravstvenih dokazov izplačilo odškodnine ni možno, ker pa uradni izračuni o 
razširjenosti bolezni temeljijo na zdravstvenih dokazih, je bilo dejansko stanje vseskozi 
podcenjeno. 
Zaradi naraščajočega števila sodnih primerov zaradi azbesta, je začela francoska vlada iskati 
druge vire za izplačevanje odškodnin. Čeprav so uslužbenci ANDEVE (Francosko nacionalno 
združenje za obrambo žrtev azbesta) sodelovali v teh razpravah, so se med člani ANDEVE 
mnenja razhajala glede ugodnosti, ki jih je predlagala vlada za žrtve azbesta. Leta 2000 je bilo 
ustanovljeno novo vladno telo - FIVA. Ta sistem ugodnosti naj bi zagotavljal tekoče in 
avtomatsko izplačevanje odškodnin za žrtve s poklicnimi poškodbami in obolenji kot tudi za 
bolezni zaradi nepoklicne izpostavljenosti, npr. za žene in družine delavcev z azbestom. 
Čeprav je bil eden glavnih ciljev FIVE poenostavitev odškodninskih postopkov in pospešitev 
izplačevanja odškodnin, ostaja sistem zapleten in počasen. 

3.3. Nizozemska 

V relativno kratkem času so se okoliščine, ki zadevajo izplačevanje odškodnin dramatično 
spremenile. To izboljšanje gre pripisati delu nizozemske skupine, ki združuje žrtve azbesta; to 
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je Nizozemski odbor žrtev azbesta. Tej skupini močno podporo nudita tudi Nizozemska 
socialistična stranka in sindikati. Eden ciljev odbora je skrajšati »sodno agonijo žrtev 
mezotelioma«. Prav zato so se člani odbora skupaj z delodajalci, zavarovalnimi družbami, 
vlado in sindikati zavzemali za ustanovitev nacionalnega inštituta, ki bi zagotavljal 
izplačevanje odškodnin. 

Nizozemski delodajalci so že od začetka 20. stoletja dolžni zagotavljati zdravo delovno okolje 
in varnost svojih delavcev. Leta 1908 se v Civilnem kodeksu pojavi prva omemba o 
delodajalčevi odgovornosti za nesreče pri delu ter poklicne bolezni. Čeprav je bilo 
poškodovanim delavcem v okviru Zakona o nesrečah priznana pravica do odškodnine, ti 
svojih delodajalcev niso smeli tožiti do leta 1967, ko je bil ta zakon odpravljen; v nizozemski 
sodni praksi zasledimo prve primere, povezane z uporabo azbesta leta 1967. 

V 90. letih se je število sodnih primerov zaradi telesnih poškodb dramatično povečalo; v tem 
obdobju sta dva nizozemska pravna strokovnjaka proučila več kot 1000 azbestnih primerov. 
Po podatkih teh dveh odvetnikov so se nizozemski delodajalci in zavarovalne družbe v večini . 
azbestnih tožb odločili za poravnavo, samo 10 -15 % primerov pa je prišlo na sodišče. 

Nizozemski bolniki z mezoteliomonj se lahko odločajo za vložitev tožbe, vendar so sodni 
postopki kot še marsikje drugje, dolgotrajni. Ko je njihova bolezen diagnosticirana, nimajo 
oboleli ne časa ne energije za sodna preigravanja. Da bi pospešili odškodninske procese, je bil 
26. januaija 2000 ustanovljen Inštitut za žrtve azbesta (IŽA), kar je predstavljalo vrhunec po 
letih lobiranja in udejstvovanja v različnih kampanjah. Do vlaganja tožb pri IŽA so upravičeni 
samo bolniki z mezoteliomom in 30-letnim zastaralnim rokom, katerih 
delodajalci/zavarovalne družbe so izsledljivi; Če želijo vložiti tožbo pri IŽA, se morajo 
odpovedati civilni tožbi. Če pa posredovanje spodleti, žrtve postopke lahko nadaljujejo na * 
sodišču. S pomočjo posredovanja si IŽA prizadeva rešiti tožbe v roku 4 mesecev. Žal so v 
razdobju dveh let z začetkom 27. januaija taki postopki trajali 8-9 mesecev. 

Od 1. januaija 2003 je IŽA že po nekaj tednih od prejetja zahtevka po odškodnini zaradi 
mezotelioma začel izplačevati pavšalne odškodnine v višini €10.500 ($16.000). Prejemniki 
odškodnine denarja niso dolžni vračati, pa čeprav jim je pozneje izplačana še dodatna 
odškodnina. Čeprav bo vlada skušala svoje stroške izterjati od neodgovornih delodajalcev, bo 
tožnikom v vsakem primeru izplačan denar. 

4. Finančne in druge posledice 

Predlagane spremembe zakona bodo zahtevale 4.000,000,000 tolarjev finančnih sredstev. V 
letu 2003 je bilo v proračunu predvidenih 713.225.000 SIT, v letu 2004 767.363.000 SIT, v 
predlogu proračuna za leto 2005 pa je predvidenih 700.825.000 SIT. 
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II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev 
za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno (Ur.l. RS, št. 56/966, 35/98, 86/00) se 
četrti odstavek sedmega člena spremeni tako, da se glasi: 

»V proračunu Republike Slovenije se kot pomoč gospodarskim družbam, ki so proizvajale 
izdelke, ki vsebujejo azbest, zagotavljajo sredstva v višini 4.000.000.000 tolarjev za socialno 
kadrovski program, in sicer za odkup zavarovalne dobe iz 10. člena tega zakona in za izplačilo 
odškodnin za poklicno bolezen iz 12. člena tega zakona za leto 2005,2006,2007 in 2008.«. 

2. člen 

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

* 
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ID. OBRAZLOŽITEV 

K1. členu 
Za nadaljnje izvajanje programa je potrebno, zagotoviti sredstva v višini 4.000,000.000 
tolarjev, ki bodo namenjena za plačilo odškodnin in dokupu zavarovalne dobe v letih 2005, 
2006, 2007 in 2008., za gospodarske družbe, ki so proizvajale izdelke, ki vsebujejo azbest, za 
upokojitev po prvem in drugem odstavku 7. člena. Do konca leta 2008 se po sedanjih trendih 
pričakuje še okoli 800 delavcev in prebivalcev, ki bodo lahko potencialno zboleli za 
posledicami poklicne bolezni, ki jo povzroča azbest in bodo izpolnjevali zakonsko določene 
pogoje. Iz tega sledi, da bo potrebno za dokup zavarovalne dobe in za odškodnine delavcem 
oziroma prebivalcem nameniti 4.000,000.000 tolarjev, kar znese 
- za leto 2005 800,000,000 tolarjev, (približna ocena 200 oseb) 
- za leto 2006 800,000.000 tolarjev, (približna ocena 200 oseb) 
- za leto 2007  800,000.000 tolarjev, (približna ocena 200 oseb) 
- za leto 2008  800.000.000 tolarjev, (približna ocena 200 oseb') 
Skupaj  4.000,000.000 tolaijev 
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IV. BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA 

7. člen 

Pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji uveljavljajo delavke in delavci, če do 31. 12. 
2003 dosežejo ženske starost 45 let in moški 50 let, ter pokojninsko dobo, ki je dejansko 
trajala najmanj 28 let za moške in 25 let za ženske in so od tega do 21. 12. 1996 najmanj 10 
let delali neposredno pri proizvodnji azbestnih izdelkov, ali v servisnih službah neposredno v 
prostorih za proizvodnjo azbestnih izdelkov. 

Pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji lahko uveljavljajo tudi delavke in delavci, če do 
31. 12. 2003 dopolnijo starost ženske 48 let in moški 53 let ter dosežejo pokojninsko dobo v 
dejanskem trajanju 35 let za moške in 30 let za ženske in so od tega do 21. 12. 1996 najmanj 
20 let delali v podjetjih, ki so v proizvodnih procesih uporabljala azbest. 

Pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji uveljavijo tudi tisti, ki zbolijo za poklicno 
boleznijo zaradi izpostavljenosti azbestnemu prahu na delovnem mestu in dosežejo 
pokojninsko dobo najmanj 23 let moški in 20 let ženske. 

V proračunu Republike Slovenije se kot pomoč gospodarskim družbam, ki so proizvajale 
izdelke, ki vsebujejo azbest, zagotavljajo sredstva v višini 4.350,000.000 tolarjev za socialno 
kadrovski program, in sicer za dokup zavarovalne dobe iz 10. člena tega zakona in za izplačilo 
odškodnin za poklicno bolezen iz 12. člena tega zakona za leto 2000, 2001, 2002, 2003 in 
2004. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI PARIŠKEGA PROTOKOLA IN 

SPREMEMB KONVENCIJE 0 MOČVIRJIH, 

, KI SO MEDNARODNEGA POMENA, ZLASTI 

KOT PREBIVALIŠČA MOČVIRSKIH PTIC 

- EPA 1092 - III 

) 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA 2003-1811-0132 
številka: 903-18/2002-2 
Ljubljana, 29.12.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 55. redni seji dne 29.12.2003 
določila besedilo: 

• PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI PARIŠKEGA 
PROTOKOLA IN SPREMEMB KONVENCIJE O 
MOČVIRJIH, KI SO MEDNARODNEGA POMENA, 
ZLASTI KOT PREBIVALIŠČA MOČVIRSKIH PTIC, 

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 

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

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
- mag. Janez Kopač, minister za okolje, prostor in energijo, 

Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
mag. Radovan Tavzes, državni sekretar v Ministrstvu za 
okolje, prostor in energijo, 
Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Mladen Berginc, državni podsekretar v Ministrstvu za 
okolje, prostor in energijo, 
Gordana Beltram, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za okolje, prostor in energijo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

ZAKON 
O RATIFIKACIJI PARIŠKEGA PROTOKOLA IN 

SPREMEMB KONVENCIJE O MOČVIRJIH, KI SO 
MEDNARODNEGA POMENA, ZLASTI KOT 

PREBIVALIŠČA MOČVIRSKIH PTIC 

1. člen 
s 'en zakonom se ratificirajo Pariški protokol, sestavljen 3. 
decembra 1982 v Parizu in Spremembe, sprejete na Izredni 

Konferenci pogodbenic od 28. maja do 3. junija 1987 v Regini, 
Konvencije o močvirjih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot 
prebivališča močvirskih ptic. 

2. člen 

Protokol in spremembe se v izvirniku v angleškem jeziku in v 
prevodu v slovenskem jeziku glasijo: 
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Pariški protokol 

Izredna Konferenca pogodbenic v Parizu, Francija, 2. in 3. decembra 1982 

Pogodbenice so se 

GLEDE NA TO, da je nujno treba povečati število pogodbenic za 
večjo učinkovitost Konvencije o močvirjih, ki so mednarodnega 
pomena, zlasti kot prebivališča močvirskih ptic, sestavljene v 
Ramsarju 2. februarja 1971 (v nadaljnjem besedilu "konvencija"), 

KI SE ZAVEDAJO, da bi se z novimi verodostojnimi jezikovnimi 
različicami omogočilo širše sodelovanje pri konvenciji, 

IN TUDI UPOŠTEVAJO, da besedilo konvencije ne predvideva 
postopka za spreminjanje besedila, zaradi česar ga je težko 
spreminjati, če bi bilo potrebno, 

SPORAZUMELE: 

1. ČLEN 

Med 10. in 11. člen konvencije se doda nov člen: 

"10. BIS ČLEN 

1. Konvencija se lahko spremeni na zasedanju Konference 
pogodbenic, sklicanem v ta namen skladno s tem členom. 

2. Predlog za spremembo lahko da katera koli pogodbenica. 

3. Besedilo vsake predlagane spremembe in razlogi zanjo se 
pošljejo organizaciji ali vladi, ki po konvenciji opravlja stalne 
naloge urada (v nadaljnjem besedilu: "urad"), ta pa jih takoj 
pošlje vsem pogodbenicam. Kakršne koli pripombe k besedilu 
morajo pogodbenice poslati uradu v treh mesecih od dneva, 
ko so besedilo prejele od urada. Urad takoj po zadnjem dnevu 
sprejemanja pripomb vse pripombe, prejete do tega dne, pošlje 
pogodbenicam. 

4. Zasedanje pogodbenic za obravnavanje spremembe, 
poslane v skladu s tretjim odstavkom, skliče urad na pisno 
zahtevo tretjine pogodbenic. Urad se o času in kraju 
zasedanja posvetuje s pogodbenicami. 

5. Spremembe se sprejmejo z dvotretjinsko večino prisotnih in 
glasujočih pogodbenic. 

6. Sprejeta sprememba začne veljati za pogodbenice, ki so jo 
sprejele, prvi dan četrtega meseca, ki sledi dnevu, ko sta dve 
tretjini pogodbenic pri depozitarju deponirali listino o sprejetju. 
Za vsako pogodbenico, ki listino o sprejetju deponira po dnevu, 
ko sta tako listino deponirali dve tretjini pogodbenic, začne 
sprememba veljati prvi dan četrtega meseca, ki sledi dnevu, 
ko je ta pogodbenica deponirala svojo listino o sprejetju." 

2. ČLEN 

V zaključni določbi, ki sledi 12. členu konvencije, se besede "ob 
različni razlagi prevlada angleško besedilo" črtajo in nadomestijo 
z besedami "pri čemer so vsa besedila enako verodostojna". 

3. ČLEN 

Pregledano in spremenjeno besedilo izvirne francoske različice 
konvencije je objavljeno v prilogi k temu protokolu. 

4. ČLEN 

Ta protokol je na voljo za podpis na sedežu Unesca v Parizu od 
3. decembra 1982. 

5. ČLEN 

1. Vsaka država, omenjena v drugem odstavku 9. člena 
konvencije, lahko postane pogodbenica tega protokola: 

A) s podpisom brez pridržka glede ratifikacije, sprejetja ali 
odobritve, 

B) s podpisom s pogojem ratifikacije, sprejetja ali odobritve, 
ki mu sledi ratifikacija, sprejetje ali odobritev, 

C) s pristopom. 

2. Ratifikacija, sprejetje, odobritev ali pristop začne veljati z 
deponiranjem listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu 
pri generalnem direktorju Organizacije Združenih narodov 
za izobraževanje, znanost in kulturo (v nadaljnjem besedilu 
"depozitar"). 

3. Vsaka država, ki postane pogodbenica konvencije po začetku 
veljavnosti tega protokola, se, če ob podpisu ali deponiranju 
listine iz 9. člena konvencije ne izrazi drugačne namere, šteje 
kot pogodbenica konvencije, kot je spremenjena s tem 
protokolom. 

4. Vsaka država, ki postane pogodbenica protokola, ne da bi 
bila pogodbenica konvencije, se od dneva začetka veljavnosti 
protokola za to državo šteje kot pogodbenica konvencije, kot 
je spremenjena s tem protokolom. 

6. ČLEN 

1. Protokol začne veljati prvi dan četrtega meseca po tem, ko 
dve tretjini držav, ki so pogodbenice konvencije na dan, ko je 
ta protokol na voljo za podpis, podpišeta protokol brez pridržka 
glede ratifikacije, sprejetja ali odobritve ali ga ratificirata, 
sprejmeta, odobrita ali k njemu pristopita. 

2. Za vsako državo, ki po začetku veljavnosti protokola postane 
pogodbenica protokola tako, kot je to opisano v prvem in 
drugem odstavku 5. člena, začne ta protokol veljati od dneva 
njegovega podpisa brez pridržka glede ratifikacije, sprejetja 
ali odobritve ali od dneva, ko ga država ratificira, sprejme, 
odobri ali k njemu pristopi. 
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3- Za vsako državo, ki postane pogodbenica protokola, kot je to 
opisano v prvem in drugem odstavku 5. člena, v obdobju med 
dnem, koje protokol na voljo za podpis, in njegovim začetkom 
veljavnosti, začne protokol veljati na dan, določen v prvem 
odstavku tega člena. 

7. ČLEN 
1 • Izvirnik tega protokola v angleškem in francoskem jeziku, pri 

čemer sta različici enako verodostojni, se deponira pri 
depozitarju. Depozitar pošlje overjene kopije obeh različic 
vsem državam, ki so podpisale protokol ali deponirale listine 
o pristopu k njemu. 

2- Depozitar čim prej obvesti vse pogodbenice konvencije in 
vse države, ki so podpisale ta protokol in k njemu pristopile, 
o: 

A. podpisih protokola, 

B. deponiranju listin o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi 
protokola, 

C. deponiranju listin o pristopu k protokolu, 

D. dnevu začetka veljavnosti protokola. 

3. Ko ta protokol začne veljati, ga depozitar registrira pri 
Sekretariatu Združenih narodov skladno s 102. čienom 
Ustanovne listine. 

V POTRDITEV TEGA so podpisani, ki so bili za to pravilno 
pooblaščeni, podpisali ta protokol. 

Sestavljeno v Parizu 3. decembra 1982. 

KONVENCIJA O MOČVIRJIH, KI SO MEDNARODNEGA POMENA, ZLASTI KOT 

PREBIVALIŠČA MOČVIRSKIH PTIC 

J^redna Konferenca pogodbenic 
28. maj do 3. junij 1987 
^e9ina, Saskatchevvan, Kanada 

SEBEmembe konvencije, ki so bile sprejete 
MAJZREDNI konferenci 

S- Sten 
1 • Sedanje besedilo prvega odstavka se nadomesti z naslednjim: 

Ustanovi se Konferenca pogodbenic, da bo spremljala in 
spodbujala izvajanje konvencije. Urad iz prvega odstavka 8. člena 
sklicuje redna zasedanja Konference pogodbenic vsaj vsaka tri 
'sta, če konferenca ne odloči drugače, in izredna zasedanja na 
Pisno zahtevo vsaj tretjine pogodbenic. Na vsakem rednem 
zasedanju Konference pogodbenic se določita čas in kraj 
naslednjega rednega zasedanja." 
2- Uvodni stavek drugega odstavka se glasi: 

Konferenca pogodbenic je pristojna:" 
3- Na koncu drugega odstavka se doda točka, ki se glasi: 

(f) sprejemati druga priporočila ali resolucije za spodbujanje 
delovanja te konvencije." 

4. Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: 

"Konferenca pogodbenic za vsako svoje zasedanje sprejme 
poslovnik." 

5. Dodata se nova peti in šesti odstavek, ki se glasita: 

Peti odstavek: "Konferenca pogodbenic določi in nadzoruje finančna 
pravila te konvencije. Na vsakem rednem zasedanju z 
dvotretjinsko večino prisotnih in glasujočih pogodbenic sprejme 
proračun za naslednje finančno obdobje." 

Šesti odstavek: "Vsaka pogodbenica v proračun prispeva v 
skladu z lestvico prispevkov, ki jo na rednem zasedanju 
Konference pogodbenic soglasno sprejmejo prisotne in glasujoče 
pogodbenice." 

7. člen 

Drugi odstavek se nadomesti z naslednjim besedilom: 

"Vsaka pogodbenica, zastopana na konferenci, ima en glas, 
priporočila, resolucije in odločitve pa se sprejemajo z navadno 
večino prisotnih in glasujočih pogodbenic, razen če s to konvencijo 
ni drugače določeno." 
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Priloga 

KONVENCIJA O MOČVIRJIH, KI SO MEDNARODNEGA POMENA, ZLASTI KOT 
PREBIVALIŠČA MOČVIRSKIH PTIC 

Tretje zasedanje Konference pogodbenic 
27. maj do 5. junij 1987 
Regina, Saskatchevvan, Kanada 

Resolgcija 0 začasnem izvajanju sprememt? kpnvgncije 

KER so pogodbenice Konvencije o močvirjih, ki so mednarodnega 
pomena, zlasti kot prebivališča močvirskih ptic, na izredni 
konferenci v Regini, Kanada, od 28. maja do 3. junija 1987 sprejele 
spremembe konvencije, 

KER pogodbenice Konvencije o močvirjih, ki so mednarodnega 
pomena, zlasti kot prebivališča močvirskih ptic, želijo začasno 
izvajati spremembe, sprejete na izredni konferenci v Regini, 
Kanada, od 28. maja do 3. junija 1987, 

KONFERENCA POGODBENIC 

POZIVA pogodbenice k začasnemu izvajanju ukrepov in 
postopkov, predvidenih s spremembami, ki jih je sprejela izredna 
Konferenca pogodbenic konvencije, dokler ne začnejo veljati 
skladno z 10. bis členom konvencije. 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje protokola in sprememb skrbi Ministrstvo za okolje, Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
prostor in energijo. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Konvencija o močvirjih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot 
prebivališča močvirskih ptic, je bila sprejeta v Ramsarju (Iran), 2. 
februarja 1971, in je bila prva globalna medvladna pogodba o 
ohranjanju in trajnostni rabi naravnih virov. Ramsarska konvencija 
je začela veljati leta 1975, do danes ima 138 pogodbenic. 
Konvencijo je ratificirala tudi SFRJ (Ur. list SFRJ MP 9/77), 
Republika Slovenija pa jo je prevzela z aktom o notifikaciji 
nasledstva (Ur. list RS MP 9/92). 

Konvencija je namenjena ohranjanju in trajnostni rabi mokrišč v 
državah pogodbenicah, ki izvajajo dejavnosti na lokalni, državni 
in mednarodni ravni. Konvencija ima redna zasedanja pogodbenic 
vsaka tri leta. Na zasedanjih pogodbenice sprejemajo resolucije 
in priporočila za izvajanje konvencije v državah pogodbenicah 
kot tudi za izvajanje na mednarodni ravni. Sekretariat, Urad , 
Ramsarske konvencije, ima svoj sedež v Švici, Glandu v prostorih 
Svetovne zveze za ohranitev narave (IUCN). Države 
pogodbenice so dolžne ob ratifikaciji konvencije imenovati vsaj 
eno mokrišče na svojem teritoriju za vpis na seznam mokrišč 
mednarodnega pomena. Poleg ohranjanja vseh mokrišč in 
trajnostne rabe njihovih naravnih virov, pa so pogodbenice dolžne 
predlagati na seznam vsa mednarodno pomembna mokrišča, ki 
ustrezajo kriterijem za uvrstitev in za katera lahko z ukrepi 
zagotavljamo ohranitev ugodnega ekološkega statusa. 

Konvencija je bila dopolnjena s Pariškim protokolom leta 1982 in 
Reginskimi spremembami leta 1987. Ti spremembi ne posegata v 
vsebino, ki jo konvencija obravnava, ampak dodatno urejata 
postopke, ki v prvotnem tekstu konvencije niso bili opredeljeni. 
Pariški protokol je začel veljati 1.10.1986 (ima 121 pogodbenic), 
Reginski amandma pa 1.5.1994 (ima 61 pogodbenic). 

Pariški protokol opredeljuje postopek in način spreminjanja 
besedila konvencije (10 bis člen konvencije). Konvencija se 
spreminja za zasedanju Konference pogodbenic, predlog lahko 
da vsaka pogodbenica, sprejme pa se z dvotretjinsko večino 
prisotnih in glasujočih pogodbenic. 

Reginske spremembe pa določajo način in potek rednih zasedanj 
pogodbenic konvencije in sprejemanje proračuna. 

Sčasoma se je s stališča stroke pokazalo, da prevod naziva 
konvencije ne ustreza več, saj ne zajema vseh vidikov ter vsebin 
konvencije. Habitat je namreč termin, opredeljen z Zakonom o 
ohranjanju narave (11. člen), ki določa, da je habitat s specifičnimi 
živimi in neživimi dejavniki opredeljen prostor vrste oziroma 
geografsko opredeljen prostor osebka ali populacije vrste. 
Mokrišče pa je skupen izraz za različne habitatne tipe, katerim 
daje osnovni življenjski utrip voda. Močvirja so samo eden od 
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takih habitatov. Vodne ptice pa živijo v različnih habitatnih tipih 
mokrišč. 

V Pariškem protokolu in Reginski spremembi še nadalje 
uporabljamo veljaven naziv konvencije, medtem ko se bodo pri 
izvajanju konvencije zaradi zgoraj navedenih razlogov uporabljali 
'*razi "mokrišče" namesto "močvirje", "habitat" namesto 
prebivališče" ter "vodne ptice" namesto "močvirske ptice". 

Z ratifikacijo Pariškega protokola in Reginskih sprememb se 
obveznosti Republike Slovenije pri izvajanju konvencije ne 
spreminjajo, niti ne nalagajo izdaje novih ali spremembe veljavnih 
Predpisov. Finančna sredstva, potrebna za izvajanje konvencije, 
se ne spreminjajo, in so zagotovljena na proračunski postavki 
' 600-mednarodne članarine, kjer ima pravice porabe MOPE. 

V skladu z 88. členom Zakona o zunanjih zadevah predlagamo, 
da Republika Slovenija k Pariškemu protokolu in Reginskim 
spremembam pristopi, v skladu s 75. členom pa naj jih ratificira 
Državni zbor. 

Za izvrševanje konvencije in njenih sprememb bo še naprej skrbelo 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. 

Evropska skupnost konvencije ni podpisala, vendar so vse 
države članice EU pogodbenice konvencije. Pariški protokol je 
ratificiralo vseh 15 držav članic EU, medtem ko je Reginske 
spremembe ratificiralo 12 držav članic EU. Pariški protokol in 
Reginske spremembe niso predmet usklajevanja s pravnim redom 
EU. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI KONVENCIJE UNIDROIT-A 

0 UKRADENIH ALI NEZAKONITO IZVOŽENIH 

PREDMETIH KULTURNE DEDIŠČINE 

EPA 1093 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-1811-0170 
Številka: 910-09/2003-1 
Ljubljana, 29.12.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 55. redni seji dne 29.12.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE 
UNIDROIT-A O UKRADENIH ALI NEZAKONITO 
IZVOŽENIH PREDMETIH KULTURNE DEDIŠČINE, 

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

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
- Andreja Rihter, ministrica za kulturo, 
- Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Ciril Baškovič, državni sekretar v Ministrstvu za kulturo, 
- Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 

zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

ZAKON O RATIFIKACIJI 

KONVENCIJE UNIDROIT-A O UKRADENIH ALI 
NEZAKONITO IZVOŽENIH PREDMETIH KULTURNE 

DEDIŠČINE 

1. člen 

Ratificira se Konvencija Unidroit-a o ukradenih ali nezakonito 

izvoženih predmetih kulturne dediščine, ki je bila sestavljena v 
Rimu 24. junija 1995. 

2. člen 

Konvencija se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v 
slovenskem jeziku glasi: 
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KONVENCIJA UNIDROIT-a O UKRADENIH ALI NEZAKONITO IZVOŽENIH PREDMETIH 
KULTURNE DEDIŠČINE 

DRŽAVE POGODBENICE TE KONVENCIJE, 

ZBRANE v Rimu na povabilo Vlade Italijanske republike od 7. do 
24. junija 1995 na diplomatski konferenci, da bi sprejele osnutek 
Konvencije UNIDROIT-a o mednarodnem vračanju ukradenih ali 
nezakonito izvoženih predmetov kulturne dediščine, 

PREPRIČANE o bistvenem pomenu varstva kulturne dediščine 
in kulturne izmenjave za pospeševanje razumevanja med ljudmi 
in širjenje kulture v dobro človeštva ter napredka civilizacije, 

GLOBOKO ZASKRBLJENE zaradi nedovoljene trgovine s 
predmeti kulturne dediščine in nepopravljive škode, ki jo ta pogosto 
povzroča tem predmetom samim in kulturni dediščini narodnih, 
plemenskih, domorodnih ter drugih skupnosti kot tudi dediščini 
vseh ljudi, in še zlasti zaradi ropanja arheoloških območij, kar ima 
za posledico izgubo nenadomestljivih arheoloških, zgodovinskih 
in znanstvenih informacij, 

ODLOČENE, da učinkovito prispevajo k boju proti nedovoljeni 
trgovini s predmeti kulturne dediščine, s tem da naredijo pomemben 
korak k določitvi skupnih, najnujnejših pravnih predpisov za 
izročanje in vračanje predmetov kulturne dediščine med državami 
pogodbenicami, da bi se s tem izboljšala ohranitev in varstvo 
kulturne dediščine, kar je v korist vseh, 

POUDARJAJOČ, da je namen te konvencije olajšati izročanje in 
vračanje predmetov kulturne dediščine in da zagotovitev katerih 
koli sredstev, kot so odškodnine, potrebnih za izročitev in vračilo 
v nekaterih državah, ne pomeni, da morajo ta sredstva druge 
države sprejeti, 

POTRJUJOČ, da sprejetje določb te konvencije za prihodnost 
nikakor ne pomeni odobravanja ali dajanja legitimnosti katerim 
koli nedovoljenim poslom, ki bi utegnili biti opravljeni pred začetkom 
veljavnosti te konvencije, 

ZAVEDAJOČ SE, da ta konvencija sama po sebi ne rešuje težav, 
ki se pojavljajo zaradi nedovoljene trgovine, vendar pa začenja 
proces, ki bo spodbudil mednarodno kulturno sodelovanje in 
ohranil ustrezno vlogo dovoljenega trgovanja ter meddržavnih 
sporazumov o kulturnih izmenjavah, 

UPOŠTEVAJOČ, da morajo izvajanje te konvencije spremljati 
drugi učinkoviti ukrepi za varstvo predmetov kulturne dediščine, 
kot so razvoj in uporaba registrov, fizična zaščita arheoloških 
območij in tehnično sodelovanje, 

PRIZNAVAJOČ delo različnih teles pri varstvu kulturnih dobrin, 
zlasti Konvencijo UNESCA o nedovoljenem prometu iz leta 1970, 
in razvoju kodeksov ravnanja za zasebni sektor, 

SO SE SPORAZUMELE o naslednjem: 

I. POGLAVJE - PODROČJE UPORABE IN POMEN 
IZRAZOV 

1. člen 

Ta konvencija se uporablja za mednarodne zahtevke za: 

(a) izročitev ukradenih predmetov kulturne dediščine; 

(b) vračilo predmetov kulturne dediščine, odstranjenih z ozemlja 
države pogodbenice v nasprotju z zakonodajo, ki ureja izvoz 
predmetov kulturne dediščine zaradi varovanja njene kulturne 
dediščine (v nadaljevanju „nezakonito izvoženi predmeti 
kulturne dediščine"). 

2. člen 

V tej konvenciji so predmeti kulturne dediščine tisti, ki so iz verskih 
ali posvetnih razlogov pomembni za arheologijo, prazgodovino, 
zgodovino, književnost, umetnost ali znanost in sodijo v eno od 
zvrsti, navedenih v prilogi h konvenciji. 

II. POGLAVJE - IZROČANJE UKRADENIH 
PREDMETOV KULTURNE DEDIŠČINE 

3. člen 

(1) Posestnik ukradenega kulturnega predmeta mora predmet 
vrniti. 

(2) V tej konvenciji se predmet kulturne dediščine, ki je bil 
nezakonito izkopan ali zakonito izkopan, toda nezakonito 
obdržan, obravnava kot ukraden, kadar je to v skladu z 
zakonodajo države, v kateri je bil izkopan. 

(3) Vsak zahtevek za izročitev mora biti vložen v treh letih od 
takrat, ko je vlagatelj zahtevka izvedel, kje je predmet kulturne 
dediščine in kdo je njegov posestnik, vsekakor pa v petdesetih 
letih po kraji. 

(4) Pri zahtevku za izročitev predmeta kulturne dediščine, ki j« 
sestavni del evidentiranega spomenika ali arheološkega 
območja ali ki pripada javni zbirki, ni treba upoštevati časovnih 
omejitev, razen omejitve treh let od takrat, ko je vlagatelj 
zahtevka izvedel, kje je predmet kulturne dediščine in kdo j0 
njegov posestnik. 

(5) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko katera koli 
država pogodbenica izjavi, da je zahtevek omejen na 75 le| 
ali tisto daljše obdobje, ki je določeno v njeni zakonodaji. Pri 
zahtevku, vloženem v drugI državi pogodbenici za izročite^ 
predmeta kulturne dediščine, premeščenega s spomenika, 
arheološkega območja ali javne zbirke v državi pogodbenici, 
ki da tako izjavo, je prav tako treba upoštevati to časovna 
omejitev. 

(6) Izjava, omenjena v prejšnjem odstavku, se da ob podpisu, 
ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu. 

(7) V tej konvenciji je javna zbirka" skupina inventariziranih ali 
drugače evidentiranih predmetov kulturne dediščine, ki so v 

lasti: 

(a) države pogodbenice, 

(b) regionalne ali lokalne oblasti države pogodbenice, 

(c) verske ustanove v državi pogodbenici ali 
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(d) ustanove, ki je v državi pogodbenici ustanovljena 
predvsem v kulturne, izobraževalne ali znanstvene 
namene in ji ta država priznava, da dela v javnem interesu. 

(8) Poleg tega mora biti zahtevek za izročitev sakralnega 
predmeta ali predmeta kulturne dediščine, pomembnega za 
skupnost, ki pripada plemenski ali domorodni skupnosti v 
državi pogodbenici in ga ta skupnost uporablja kot del svoje 
tradicije ali obredja, v skladu s časovnimi omejitvami, ki veljajo 
za javne zbirke. 

4. člen 

(1) Posestnik ukradenega predmeta kulturne dediščine, ki ga je 
treba vrniti, je ob izročitvi predmeta upravičen do plačila 
pravične in razumne odškodnine, če ni vedel ali upravičeno 
ni mogel vedeti, da je bil predmet ukraden, in lahko dokaže, 
da je ob pridobitvi predmeta ravnal s primerno skrbnostjo. 

(2) Brez vpliva na posestnikovo pravico do odškodnine, omenjeno 
v prejšnjem odstavku, si je treba v razumnih mejah prizadevati, 
da bi oseba, ki je posestniku dala predmet kulturne dediščine, 
ali kateri koli drug posrednik plačal odškodnino, kadar je to v 
skladu z zakonom države, v kateri je bil zahtevek vložen. 

(3) Kadar se zahteva, da vlagatelj zahtevka plača odškodnino 
posestniku to ne posega v pravico vlagatelja zahtevka, da 
mu jo povrne kaka druga oseba. 

(4) Pri ugotavljanju, ali je posestnik ravnal s primerno skrbnostjo, 
se upoštevajo vse okoliščine pridobitve, vključno z naravo 
strank, plačano ceno, dejstvom, ali je posestnik preveril 
katerega od razumno dostopnih registrov ukradenih 
predmetov kulturne dediščine in katere koli druge ustrezne 
informacije ter dokumentacijo, ki bi jih mogel razumno pridobiti, 
in ali se je posestnik posvetoval z dosegljivimi institucijami ali 
ukrenil kar koli drugega, kar bi razumna oseba storila v takih 
okoliščinah. 

'5) Posestnik ne more imeti ugodnejšega položaja kot oseba, od 
katere je pridobil predmet kulturne dediščine z dedovanjem 
ali brezplačno kako drugače. 

"I- POGLAVJE - VRAČANJE NEZAKONITO IZVOŽENIH 
PREDMETOV KULTURNE DEDIŠČINE 

5. člen 

) Država pogodbenica lahko zaprosi sodišče ali drug pristojni 
organ druge države pogodbenice, da odredi vračilo predmeta 
kulturne dediščine, nezakonito izvoženega z ozemlja države, 
ki zahteva vračilo. 

'2) Predmet kulturne dediščine, začasno izvožen z ozemlja 
države, ki zahteva vračilo, za namene, kot so razstave, 
raziskave ali restavriranje, na podlagi dovoljenja, ki je bilo 
izdano v skladu z zakonom, ki ureja izvoz zaradi varstva 
njene kulturne dediščine, in ni bil vrnjen v skladu s pogoji tega 
dovoljenja, se šteje za nezakonito izvožen predmet. 

'3) Sodišče ali drug pristojni organ zaprošene države odredi 
vračilo nezakonito izvoženega predmeta kulturne dediščine, 
Ce država, ki zahteva vračilo, ugotovi, da odstranitev predmeta 
2 njenega ozemlja bistveno škoduje vsaj enemu od teh 
Interesov: 

(a) fizični ohranitvi predmeta ali njegovega konteksta; 

(b) celovitosti nekega predmeta; 

(c) ohranitvi informacij, na primer znanstvene ali zgodovinske 
narave; 

(d) tradicionalni ali obredni uporabi predmeta v plemenski ali 
domorodni skupnosti, 

ali ugotovi, da je predmet velikega kulturnega pomena za državo, 
ki zahteva vračilo. 

(4) Vsa zaprosila iz prvega odstavka tega člena morajo vsebovati 
ali jim morajo biti priložene take dejanske ali pravne 
informacije, ki lahko pomagajo sodišču ali drugemu pristojnemu 
organu zaprošene države ugotoviti, ali so izpolnjene zahteve 
od prvega do tretjega odstavka. 

(5) Vse zahteve za vračilo morajo biti vložene v treh letih po tem, 
ko je država, ki zahteva vračilo, ugotovila, kje je predmet 
kulturne dediščine in kdo je njegov posestnik, vsekakor pa v 
petdesetih letih od datuma izvoza ali datuma, ko naj bi bil 
predmet vrnjen v skladu z dovoljenjem, omenjenim v drugem 
odstavku tega člena. 

6. člen 

(1) Posestnik predmeta kulturne dediščine, ki je predmet pridobil 
po tem, ko je bil nezakonito izvožen, je upravičen, da mu 
država, ki zahteva vračilo, ob vrnitvi plača pravično in razumno 
odškodnino, če ob pridobitvi ni vedel ali upravičeno ni mogel 
vedeti, da je bil predmet nezakonito izvožen. 

(2) Pri ugotavljanju, ali je posestnik vedel ali je upravičeno mogel 
vedeti, daje bil predmet kulturne dediščine nezakonito izvožen, 
se upoštevajo okoliščine pridobitve, vključno s tem, da nima 
izvoznega dovoljenja, potrebnega po zakonodaji države, ki 
zahteva vračilo. 

(3) Namesto odškodnine in sporazumno z državo, ki zahteva 
vračilo, se lahko posestnik, ki mora tej državi vrniti predmet 
kulturne dediščine, odloči, da: 

(a) ostane lastnik predmeta ali 

(b) prenese lastništvo na podlagi plačila ali brezplačno na 
osebo po lastni izberi, ki prebiva v državi, ki zahteva 
vračilo, in zagotovi potrebno jamstvo. 

(4) Stroške vračila predmeta kulturne dediščine v skladu s tem 
členom krije država, ki vračilo zahteva, kar ne posega v 
pravico te države, da stroške izterja od katere koli druge 
osebe. 

(5) Posestnik ne more imeti ugodnejšega položaja kot oseba, od 
katere je pridobil predmet kulturne dediščine z dedovanjem 
ali brezplačno kako drugače. 

7. člen 

(1) Določbe tega poglavja se ne uporabljajo, če: 

(a) izvoz predmeta kulturne dediščine takrat, ko se zahteva 
njegovo vračilo, ni več nezakonit, ali 

(b) je bil predmet izvožen, ko je oseba, ki ga je ustvarila, še 
živela, ali v petdesetih letih po njeni smrti. 
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(2) Ne glede na določbe pododstavka (b) prejšnjega odstavka 
se določbe tega poglavja uporabljajo, kadar so predmet ustvarili 
pripadnik ali pripadniki plemena ali domorodne skupnosti za 
svojo tradicionalno ali obredno uporabo in bo predmet 
skupnosti vrnjen. 

IV. POGLAVJE - SPLOŠNE DOLOČBE 

8. člen 

(1) Vsak zahtevek na podlagi II. poglavja in zaprosilo na podlagi 
III. poglavja se poleg tega, da se lahko vložita na sodiščih ali 
pri drugih pristojnih organih države pogodbenice, v kateri je 
predmet kulturne dediščine, vložita na sodiščih ali drugih 
pristojnih organih, ki imajo po veljavnih predpisih sodno 
pristojnost v državah pogodbenicah. 

(2) Stranke se lahko dogovorijo, da spor predložijo v obravnavo 
kateremu koli sodišču ali drugemu ustreznemu organu ali v 
arbitražo. 

(3) Začasni ukrepi, vključno z zaščitnimi, ki jih omogoča 
zakonodaja države pogodbenice, v kateri je predmet, se lahko 
uporabijo tudi, kadar se zahtevek za izročitev ali zaprosilo za 
vračilo predmeta vloži na sodiščih ali pri drugih pristojnih 
organih druge države pogodbenice. 

9. člen 

(1) Nič v tej konvenciji ne preprečuje državi pogodbenici, da 
uporabi pravila, ki so za izročitev ali vračilo ukradenih ali 
nezakonito izvoženih predmetov kulturne dediščine 
ugodnejša, kot jih določa ta konvencija. 

(2) Ta člen se ne razlaga kot obveznost, da se prizna ali uveljavi 
odločitev sodišča ali drugega pristojnega organa druge države 
pogodbenice, ki odstopa od določb te konvencije. 

10. člen 

(1) V državi, v kateri je bil vložen zahtevek, se določbe II. poglavja 
uporabljajo samo za predmete kulturne dediščine, ki so bili 
ukradeni po začetku veljavnosti te konvencije, če: 

(a) so bili predmeti ukradeni na ozemlju države pogodbenice 
po začetku veljavnosti te konvencije za to državo ali 

(b) so predmeti v državi pogodbenici po začetku veljavnosti 
te konvencije za to državo. 

(2) Določbe III. poglavja se uporabljajo samo za predmete kulturne 
dediščine, ki so bili nezakonito izvoženi po začetku veljavnosti 
te konvencije za državo, ki je vložila zahtevek, kot tudi za 
državo, v kateri je bil zahtevek vložen. 

(3) Ta konvencija na noben način ne uzakonja katerega koli 
nezakonitega posla kakršne koli narave, ki je bil opravljen 
pred začetkom veljavnosti te konvencije ali ki ni zajet v prvem 
ali drugem odstavku tega člena, kot tudi ne omejuje katere 
koli pravice države ali druge osebe, da na podlagi pravnih 
sredstev, ki so na voljo zunaj okvira te konvencije, vloži 
zahtevek za izročitev ali vračilo predmeta kulturne dediščine, 
ki je bil ukraden ali nezakonito izvožen pred začetkom 
veljavnosti te konvencije. 

V. POGLAVJE - KONČNE DOLOČBE 

11. člen 

(1) Ta konvencija je na voljo za podpis na sklepnem sestanku 
diplomatske konference za spretje osnutka Konvencije 
UNIDROIT-a o mednarodnem vračanju ukradenih ali 
nezakonito izvoženih predmetov kulturne dediščine in bo 
ostala na voljo za podpis vsem državam v Rimu do 30. junija 
1996. 

(2) To konvencijo morajo države, ki so jo podpisale, ratificirati, 
sprejeti ali odobriti. 

(3) Od dneva, ko je konvencija na voljo za podpis, lahko k njej 
pristopijo tudi države, ki niso države podpisnice. 

(4) Za ratifikacijo, sprejetje, odobritev ali pristop je treba pri 
depozitarju shraniti uradno listino. 

12. člen 

(1) Ta konvencija začne veljati prvi dan šestega meseca po 
datumu deponiranja pete listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi 
ali pristopu. 

(2) Za vsako državo, ki ratificira, sprejme, odobri to konvencijo 
ali pristopi k njej po deponiranju pete listine o ratifikaciji, 
sprejetju, odobritvi ali pristopu, začne ta konvencija veljati 
prvi dan šestega meseca po dnevu, ko je ta država deponirala 
svojo listino o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu. 

13. člen 

(1) Ta konvencija ne vpliva na nobeno mednarodno listino, s 
katero je katera koli država pogodbenica pravno zavezana 
in ki vsebuje določbe o zadevah, ki jih ureja ta konvencija, 
razen če države, ki jih taka listina zavezuje, dajo drugačno 
izjavo. 

(2) Katera koli država pogodbenica lahko sklepa sporazume z 
eno ali več državami pogodbenicami, da izboljša uporabo te 
konvencije v medsebojnih odnosih. Države, ki sklenejo tak 
sporazum, pošljejo en izvod depozitarju. 

(3) Države pogodbenice, ki so članice organizacij za 
gospodarsko povezovanje ali regionalnih teles, lahko izjavijo, 
da bodo v medsebojnih odnosih uporabljale mednarodna 
pravila teh organizacij ali teles, zaradi česar v odnosih s temi 
državami ne bodo uporabljale tistih določb konvencije, katerih 
področje uporabe sovpada s področjem uporabe takih pravil- 

14. člen 

(1) Če ima država pogodbenica dve ali več ozemeljskih enot ne 
glede na to, ali imajo različne pravne sisteme, ki veljajo v 
zvezi z zadevami po tej konvenciji, lahko ob podpisu ali 
deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristop" 
izjavi, da ta konvencija velja za vse ozemeljske enote ali 
samo za eno ali več enot, in lahko tako izjavo kadar koli 
nadomesti z drugo. 

(2) O teh izjavah je treba uradno obvestiti depozltarja, v njih pa 
morajo biti natančno navedene ozemeljske enote, za katere 
konvencija velja. 
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(3) Če na podlagi izjave po tem členu konvencija velja za eno ali 
več, vendar ne za vse ozemeljske enote države pogodbenice, 
sklicevanje na: 

(a) ozemlje države pogodbenice iz 1. člena pomeni 
sklicevanje na ozemlje ozemeljske enote te države; 

(b) sodišče ali drug pristojni organ države pogodbenice ali 
zaprošene države pomeni sklicevanje na sodišče ali drug 
pristojni organ ozemeljske enote te države; 

(c) državo pogodbenico iz prvega odstavka 8. člena, v kateri 
je predmet kulturne dediščine, pomeni sklicevanje na 
ozemeljsko enoto te države, v kateri je predmet; 

(d) zakonodajo države pogodbenice iz tretjega odstavka 8. 
filena, v kateri je predmet, pomeni zakonodajo ozemeljske 
enote te države, v kateri je predmet, in 

(e) državo pogodbenico iz 9. člena pomeni sklicevanje na 
ozemeljsko enoto te države. 

(4) če država pogodbenica ne da nobene izjave po prvem 
odstavku tega člena, potem konvencija velja za vse 
ozemeljske enote te države. 

15. člen 

(1) Izjave po tej konvenciji, dane ob podpisu, je treba potrditi ob 
ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi. 

(2) Izjave in potrditve izjav morajo biti pisne in uradno sporočene 
depozitarju. 

'3) Izjava začne veljati hkrati z začetkom veljavnosti te konvencije 
v ustrezni državi. Izjava, o kateri je depozitar uradno obveščen 
Po začetku veljavnosti konvencije, pa začne veljati prvi dan 
Šestega meseca po datumu deponiranja pri depozitarju. 

Katera koli država, ki da izjavo po tej konvenciji, jo lahko 
Kadar koli umakne z uradnim pisnim obvestilom, naslovljenim 
na depozitarja.Tak umik začne veljati prvi dan šestega meseca 
P° datumu deponiranja uradnega obvestila. 

16. člen 

'1) Vsaka država pogodbenica ob podpisu, ratifikaciji, sprejetju, 
odobritvi ali pristopu izjavi, da se ji lahko zahtevki za izročitev 
ali zaprosila za vračilo predmetov kulturne dediščine, ki jih 
v|oži neka država na podlagi 8. člena, predložijo po enem ali 

naslednjih postopkih: 

(a) neposredno sodišču ali drugemu pristojnemu organu 
države, ki je dala izjavo; 

(b) prek organa ali organov, ki jih ta država določi za sprejem 
takšnih zahtevkov ali zaprosil in njihovo posredovanje 
sodiščem ali drugim pristojnim organom te države; 

(c) po diplomatski ali konzularni poti. 

Vsaka država pogodbenica lahko določi tudi sodišča ali druge 
0r9ane, ki so pristojni, da odredijo izročitev ali vračilo 
Predmetov kulturne dediščine v skladu z določbami II. in III. 
Poglavja. 

(3) Izjave na podlagi prvega in drugega odstavka tega člena se 
lahko kadar koli spremenijo z novo izjavo. 

(4) Določbe od prvega do tretjega odstavka tega člena ne vplivajo 
na morebitne dvostranske ali večstranske sporazume o pravni 
pomoči v zvezi s civilnimi ali trgovinskimi zadevami med 
državami pogodbenicami. 

17. člen 

Vsaka država pogodbenica najpozneje v šestih mesecih po 
datumu deponiranja listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali 
pristopu depozitarja pisno obvesti v enem od uradnih jezikov 
konvencije o tem, katera zakonodaja ureja izvoz njenih predmetov 
kulturne dediščine. Ta obvestila je treba po potrebi sproti 
dopolnjevati. 

18. člen 

Pridržki, razen tistih, ki ji izrecno dopušča ta konvencija, niso 
dovoljeni. 

19. člen 

(1) To konvencijo lahko katera koli država pogodbenica odpove 
kadar koli po datumu, ko zanjo začne veljati, z deponiranjem 
ustrezne listine pri depozitarju. 

(2) Odpoved začne veljati prvi dan šestega meseca po 
deponiranju listine o odpovedi pri depozitarju. Kadar je v listini 
o odpovedi naveden daljši rok za odpoved, začne odpoved 
veljati po izteku takega roka od njenega deponiranja pri 
depozitarju. 

(3) Ne glede na tako odpoved ta konvencija vseeno velja za 
zahtevke o izročitvi ali zaprosila za vračilo predmetov kulturne 
dediščine, ki so bili vloženi pred dnem začetka veljavnosti 
odpovedi. 

20. člen 

Predsednik Mednarodnega inštituta za unifikacijo zasebnega 
prava (UNIDROIT) lahko v rednih presledkih ali kadar koli na 
zahtevo petih držav pogodbenic skliče poseben odbor zaradi 
pregleda izvajanja te konvencije v praksi. 

21. člen 

(1) Ta konvencija se deponira pri Vladi italijanske republike. 

(2) Vlada Italijanske republike: 

(a) obvesti vse države, ki so podpisale to konvencijo ali 
pristopile k njej, in predsednika Mednarodnega inštituta 
za unifikacijo zasebnega prava (UNIDROIT) o: 

(i) vsakem novem podpisu ali deponiranju listine o 
ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu in o njenem 
datumu; 

(ii) vsaki izjavi, dani v skladu s to konvencijo; 

(iii) umiku katere koli izjave; 
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(iv) datumu začetka veljavnosti te konvencije; 

(v) sporazumih, omenjenih v 13. členu; 

(vi) deponiranju listine o odpovedi te konvencije skupaj z 
datumom njenega deponiranja in datumom, s katerim 
odpoved začne veljati; 

(b) pošlje overjene kopije te konvencije vsem državam 
podpisnicam, vsem državam, ki so pristopile h konvenciji, 

in predsedniku Mednarodnega inštituta za unifikacijo 
zasebnega prava (UNIDROIT); 

(c) opravi vse tiste naloge, ki so običajne za depozitarje. 

V POTRDITEV TEGA so podpisani, ki so bili pravilno pooblaščeni, 
podpisali to konvencijo. 

SESTAVLJENO v Rimu štiriindvajsetega junija tisoč devetsto 
petindevetdeset v enem izvirniku v angleščini in francoščini, pri 
čemer sta besedili enako verodostojni. 

(a) Redke zbirke in primerki živalstva, rastlinstva, mineralov in 
anatomije ter predmetov paleontološkega izvora; 

(b) dobrine, ki so povezane z zgodovino, vključno z zgodovino 
znanosti in tehnike ter vojaško in družbeno zgodovino, 
življenjem narodnih voditeljev, mislecev, znanstvenikov in 
umetnikov ter dogodki, pomembnimi za narod; 

(c) najdbe, pridobljene z arheološkimi izkopavanji (dovoljenimi in 
nedovoljenimi) ali z naključnimi arheološkimi odkritji; 

(d) predmeti, ki so sestavni deli umetniških ali zgodovinskih 
spomenikov ali arheoloških najdišč; 

(e) nad sto let stari predmeti, kot so napisi, novci in gravirani 
pečati; 

(f) predmeti etnološkega pomena; 

(g) umetnostni predmeti, kot so: 

(i) slike in risbe, ki so v celoti ročni izdelek na kakršni koli 
podlagi in iz kakršnega koli materiala (razen izdelkov 

Priloga 

industrijskega oblikovanja in ročno okrašenih izdelkov 
umetne obrti); 

(ii) izvirna umetniška dela plastike in kiparstva iz kakršnega 
koli materiala; 

(iii) izvirna grafična dela, odtisi in litografije; 

(iv) izvirni umetniški asemblaži in instalacije iz kakršnega koli 
materiala; 

(h) redki rokopisi in inkunabule, stare knjige, dokumenti in 
publikacije posebnega pomena (zgodovinskega, umetniškega, 
znanstvenega, literarnega ipd.), posamezno ali v zbirkah; 

(i) poštne, taksne ali druge podobne znamke, posamezno ali v 

zbirkah; 

(j) arhivi, vključno z zvočnimi, fotografskimi in filmskimi arhivi; 

(k) pohištvo, starejše od 100 let, in stara glasbila. 
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3. člen 

Republika Slovenija bo ob deponiranju listine o pristopu h konvenciji 
n|droit-a o ukradenih ali nezakonito izvoženih predmetih kulturne 
®aiščine pri depozitarju podala izjavo, ki se glasi: 

Republika Slovenija na podlagi 16. člena konvencije izjavlja, daje 
'nistrstvo za kulturo pristojno za sprejem zahtevkov za izročitev 

Predmetov kulturne dediščine ali zaprosil za njihovo vračilo, 
vrstne zahtevke in zaprosila pa bo ministrstvo posredovalo 

°aisčem v Republiki Sloveniji." 
Državni zbor Republike Slovenije pooblasti Vlado Republike 

Slovenije, da le-ta po potrebi zgornjo izjavo lahko kasneje tudi 
umakne, jo vsebinsko spremeni in o tem pisno obvesti depozitarja. 

4. člen 

Za izvajanje konvencije je pristojno Ministrstvo za kulturo. 

5. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

°nvencija UNIDROIT-a o ukradenih ali nezakonito izvoženih 
^edmetih kulturne dediščine (v nadaljevanju: UNIDROIT 
°nvencija) ureja mednarodne zahteve za izročitev ukradenih 

jsdrnetov kulturne dediščine in za vračilo tistih, ki so bili 
sfranjeni z ozemlja države pogodbenice v nasprotju z 

skonodajo, ki ureja izvoz. UNIDROIT konvencija je bila sprejeta 
a diplomatski konferenci v Rimu 24. junija 1995 in je začela 
Mi 1. julija 1998, to je prvi dan šestega meseca po datumu 

6Poniranja pete listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu. 
.arac" problematike nezakonite trgovine in izvoza predmetov 
u turne dediščine je 14. novembra leta 1970 UNESCO sprejel 
0nvencijo o ukrepih za prepoved in preprečevanje 

I °ovoljenega uvoza in izvoza kulturnih dobrin ter prenosa 5tninske pravice na njih (objavljena v Uradnem listu SFRJ-MP, 
■ 50/73). Ta konvencija zahteva od držav pogodbenic, da 
Opišejo izvozno dovoljenje, ne ureja pa vrnitve nezakonito 
toženega predmeta nazaj v državo. Obvezuje države 

°godbenice, da muzejem preprečijo nakup nezakonito izvoženih 
edmetov, da prepovedo uvoz kulturnih dobrin, ukradenih iz 

lQ
Uzelev drugih podobnih ustanov in obvezuje k vrnitvi, vendar 

inventarizirane ukradene predmete. Ukrepi, ki jih predvideva 
°nv&ncija UNESCA so ostali nejasni in nedorečeni, kar velja 

jedvsem za postopke vračanje predmetov kulturne dediščine v 
svo, iz katere izvirajo in pa vprašanje obveznosti vračanja za 

°br°vernega posestnika. Slovenija je leta 1992 notificirala 
asledstvo konvencije UNESCA.' 

k' ohranili kulturno dediščino v njenem avtohtonem okolju in 
®fac" nedovoljene trgovine preprečevali škodo, ki jo le-ta vzroča predmetom in kulturni dediščini narodov, je mednarodna 
uPnost storila korak naprej v prizadevanju, da bi protipravno 

udobljene predmete vrnili lastniku oziroma državi, z območja 
ere so bili izvoženi. Pri tem gre za področje mednarodnega 

UN?bne9a Prava- zat0 Je bila priprava konvencije poverjena 'DROIT-u (Mednarodnemu inštitutu za unifikacijo zasebnega 
ava). Konvencija UNIDROIT je tako dopolnilni instrument h 

KOr>venciji UNESCA. 

Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij UNESCO, mednarodnih 
v®4stranskih pogodb o zračnem prometu, konvencij mednarodne 
organizacije dela, konvencij mednarodne pomorske organizacije, carinskih 
konvencij in nekaterih drugih mednarodnih večstrankih pogodb, objavljen 
v Uradnem listu RS - MP, št. 15/92 (Uradni list RS, št. 54/92). 

Položaj dobrovernega posestnika stvari je v različnih pravnih 
sistemih zelo različen. Pomembna določitev v UNIDROIT 
konvenciji je obveza posestnika, da mora vrniti ukradeni predmet 
kulturne dediščine. Dobroverni posestnik ukradenega predmeta, 
ki mora predmet vrniti, ima pravico do poštene in pravične 
odškodnine. Pri odločanju o dobri veri posestnika se upoštevajo 
vse razmere ob nakupu. Za ukraden se šteje tudi tisti predmet 
kulturne dediščine, ki je bil zakonito ali nezakonito izkopan in nato 
nezakonito obdržan. Medtem ko je tatvina predmeta kulturne 
dediščine povsod kaznivo dejanje, pa to ne velja za izvoz, saj 
nekatere države ne prepovedujejo, niti kakorkoli omejujejo izvoza 
ali uvoza takih predmetov. Pri protipravno izvoženem predmetu 
kulturne dediščine je upravičenec do zahteve za vrnitev država 
pogodbenica, iz katere je predmet izvožen v nasprotju z zakoni, 
ki urejajo izvoz. Za nezakonito izvoženega se šteje tudi tisti predmet 
kulturne dediščine, ki je bil začasno izvožen zaradi razstave, 
raziskave ali restavriranja, pa po poteku določenega roka, ni bil 
vrnjen v državo. Država, ki zahteva vrnitev, bo morala dokazati, 
da odstranitev predmeta kulturne dediščine bistveno škoduje vsaj 
enemu od interesov (ohranitvi ali celovitosti predmeta, ohranitvi 
informacij znanstvene ali zgodovinske narave, tradicionalni ali 
obredni uporabi predmeta v plemenski ali domorodni skupnosti) 
ali ugotovi, da je predmet velikega kulturnega pomena. Dobroverni 
posestnik ima ob vrnitvi pravico do pravične in razumne 
odškodnine, če ni vedel ali ni mogel upravičeno domnevati, da je 
bil predmet nezakonito izvožen. Konvencija dopušča 
dobrovernemu posestniku možnost izbire, in sicer bo lahko 
namesto odškodnine in v sporazumu z zahtevajočo državo 
obdržal lastninsko pravico ali jo prenesel odplačno ali neodplačno 
na osebo, ki prebiva v zahtevajoči državi. Določbe o vračilu 
nezakonito izvoženih predmetih kulturne dediščine se ne 
uporabljajo, če je avtor sam izvozil svoje delo ali je bilo izvoženo 
50 let po njegovi smrti, kar pa ne velja za tiste predmete kulturne 
dediščine, ki jih je naredil član ali so jih naredili člani domorodne 
skupnosti za tradicionalno ali obredno uporabo v teh skupnostih 
in bo predmet tej skupnosti tudi vrnjen. 

Države Evropske unije so vračanje nezakonito izvoženih 
predmetov kulturne dediščine znotraj držav unije že uredile s 
posebno direktivo (Council Directive 93/7/EEC of 15 March 1993 
on the return of cultural objects unlawfully removed from the 
territory of a Member State). Direktiva je že po definiciji predmeta 
vrnitve omejena na manj kulturnih dobrin, vrnitev lahko zahteva 
le država članica Evropske unije, ne glede na to, ali je predmet 
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javna ali privatna lastnina in le na nezakonito izvožene predmete 
kulturne dediščine, zastaralni roki so po direktivi krajši. 
Vzpostavitev sistema, ki bo omogočal vračanje predmetov v 
skladu z navedeno direktivo, bo Slovenija uredila s posebnim 
zakonom o vračanju protipravno odstranjenih predmetov kulturne 
dediščine (predlog zakona je v postopku sprejemanja v Državnem 
zboru Republike Slovenije, objavljen je v Poročevalcu Državnega 
zbora Republike Slovenije, št. 64 z dne 31. ju lija 2003). Vračanje je 
delno urejeno v Zakonu o varstvu kulturne dediščine (Uradni list 
RS, št. 7/99 \in 110/02-ZGO-1), in sicer le rok za vlaganje 
zahtevkov za predmet dediščine, ki je bil nezakonito odnešen z 
ozemlja druge države, s katero ima Republika Slovenija sklenjen 
sporazum o vračanju predmetov dediščine. Določila UNIDROIT 
konvencije se uporabljajo neposredno, tako da bo po pristopu h 
konvenciji potrebno presoditi, ali se posebne določbe v zakonu o 
varstvu kulturne dediščine še potrebne, tudi glede na zgoraj 
navedeni zakon o vračanju protipravno odstranjenih predmetov 
kulturne dediščine. 

UNIDROIT konvencija problematiko izročanje in vračanja 
predmetov kulturne dediščine ureja univerzalno in določa, da 
države pogodbenice lahko uporabljajo pravila, ki so za izročitev 
ali vračilo ugodnejša. Trgovanje s predmeti kulturne dediščine se 
vedno bolj širi, Republika Slovenija postaja tranzitno območje za 
promet s kulturno dediščino, zlasti z območja nekdanje Jugoslavije. 
Postopek vračanja in položaj dobrovernega posestnika je v 
konvenciji UNIDROIT ustrezno urejen, izročanje in vračanje 
predmetov kulturne dediščine med državami pogodbenicami 
bistveno olajšano. 

Glede na to, da bo Republika Slovenija k Unidroit konvenciji 
pristopila se uporablja 2. odst. 88. člena Zakona o zunanjih 
zadevah. Po sprejemu zakona v Državnem zboru Republike 
Slovenije bo Ministrstvo za zunanje zadeve pri depozitarju 
(italijanski vladi) deponiralo listino o pristopu Republike Slovenije 

k tej konvencij?, ki bo ob tem na podlagi točke (b) prvega odstavka 
16. člena konvencije podala tudi izjavo, ki se glasi: 

"Republika Slovenija na podlagi 16. člena konvencije izjavlja, da je 
Ministrstvo za kulturo pristojno za sprejem zahtevkov za izročitev 
predmetov kulturne dediščine ali zaprosil za njihovo vračilo, 
tovrstne zahtevke in zaprosila pa bo ministrstvo posredovalo 
sodiščem v Republiki Sloveniji." 

V skladu s 4. odst. 15. člena Unidroit konvencije lahko država, ki 
poda tovrstno izjavo le-to kadarkoli umakne z uradnim pisnim 
obvestilom, naslovljenim na depozitarja (tak umik izjave začne 
veljati prvi dan šestega meseca po datumu deponiranja uradnega 
obvestila). Predlagamo, da ob ratifikaciji Unidroit konvencije 
Državni zbor Republike Slovenije izhajoč iz smiselne uporabe 74. \ 
člena Zakona o zunanjih zadevah pooblasti Vlado Republike 
Slovenije, da le-ta po potrebi takšno izjavo kasneje lahko tudi ■ 
umakne, jo vsebinsko spremeni in o tem pisno obvesti depozitarja■ j 

Pristojno ministrstvo za izvajanje konvencije bo Ministrstvo za 
kulturo, ki je po 33. členu Zakona o varstvu kulturne dediščine 
osrednji organ za koordinacijo vračanja predmetov dediščine, Id 
so bili nezakonito iznešeni z ozemlja Republike Slovenije oziroma 
prinešeni na njeno ozemlje. V roku šestih mesecev po deponiranju 
instnimenta o pristopu je treba depozitarju, to je italijanski vladi, 
poslati informacijo o zakonodaji, ki ureja izvoz predmetov kulturne 
dediščine, v enem od uradnih jezikov konvencije (17. čleO 
konvencije). 

Ministrstvo za kulturo bo za izvajanje konvencije zagotovilo 
finančna sredstva v okviru svojih rednih proračunskih sredstev 

UNIDROIT konvencija ni predmet usklajevanja s pravnim redoffl 
EU. 

Pristop držav h konvenciji priporočata med drugim Komite za kulturo1 

izobraževanje Sveta Evrope (Recommendation 1372 (1998) in General"8 

skupščina Združenih narodov (Resolution 54(190) of the United Natio"* 
General Assembly on Return or Restitution of Cultural Properties to t" 
Countries of Origin, NewYork, 17 December 1999). 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI DOGOVORA MED VLADO REPDBLIKE 

SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE MADŽARSKE O 

PRENEHANJU VELJAVNOSTI SPORAZUMA MED VLADO 

SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE 

JUGOSLAVIJE IN VLADO LJUDSKE REPUBLIKE 

MADŽARSKE O MALEM OBMEJNEM PROMETU OSEB, 

PODPISANEGA 5. NOVEMBRA 1975 V BUDIMPEŠTI 

- EPA 1094 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-1811-0169 
Številka: 282-04/2003-2 
Ljubljana, 29.12.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 55. redni seji dne 29.12.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI DOGOVORA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE 
MADŽARSKE O PRENEHANJU VELJAVNOSTI 
SPORAZUMA MED VLADO SOCIALISTIČNE 
FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE IN VLADO 
LJUDSKE REPUBLIKE MADŽARSKE O MALEM 
OBMEJNEM PROMETU OSEB, PODPISANEGA 5. 
NOVEMBRA 1975 V BUDIMPEŠTI, 

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. 

ZAKON 
O RATIFIKACIJI DOGOVORA MED VLADO 

REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN 

VLADO REPUBLIKE MADŽARSKE 
PRENEHANJU VELJAVNOSTI SPORAZUMA MED 

vLADO SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE 
JUGOSLAVIJE IN VLADO LJUDSKE REPUBLIKE 
madžarske o malem obmejnem prometu 

OSEB, PODPISANEGA 5. NOVEMBRA 1975 V 
BUDIMPEŠTI 

1. člen 

Ratificira se dogovor med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
"8Publike Madžarske o prenehanju veljavnosti Sporazuma med 

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

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
Andrej Logar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Ida Močivnik, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
zunanje zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado 
Ljudske republike Madžarske o malem obmejnem prometu oseb, 
podpisanega 5. novembra 1975 v Budimpešti, sklenjen z 
izmenjavo not z dne 28. maja 2003 in 25. septembra 2003. 

2. člen 

Dogovor se v izvirniku v slovenskem in madžarskem jeziku ter v 
prevodu v slovenskem in madžarskem jeziku glasi: 
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Republika Madžarska 
Ministrstvo za zunanje zadeve 

124-9/Adm/KuM/2003 

VERBALNA NOTA 

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Madžarske izraža 
odlično spoštovanje Veleposlaništvu Republike Slovenije v 
Budimpešti in ima, sklicujoč se na noto Ministrstva za zunanje 
zadeve Republike Slovenije št. ZSD-20/2003 z dne 18. aprila 
2003, čast sporočiti, da sprejema spremembe, ki jih je predlagala 
slovenska stran in v skladu z navedenim predlaga sklenitev 
dogovora med Vlado Republike Madžarske in Vlado Republike 
Slovenije (v nadaljevanju pogodbenici) z naslednjo vsebino: 

Pogodbenici sta se, 
- upoštevaje vsebino Protokola o nasledstvu Republike Slovenije 
glede dvostranskih mednarodnih pogodb, ki so bile sklenjene 
med Republiko Madžarsko in Socialistično federativno republiko 
Jugoslavijo, podpisanega 6. februarja 1995 v Budimpešti, 
- ocenjujoč rezultate Sporazuma med Vlado Ljudske republike 
Madžarske in Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije 
o malem obmejnem prometu oseb, podpisanega 5. novembra 
1975 v Budimpešti (v nadaljevanju sporazum), 
- z ugotovitvijo, da so možnosti potovanja, ki jih je zagotavljal 
sporazum, dolgo časa prispevale k olajšanju potovanja 
madžarskih in slovenskih državljanov, živečih ob skupni državni 
meji, 
- z zadovoljstvom, da danes za potovanje državljanov ni več ovir, 

ki so ob sklenitvi sporazuma še ovirale njihovo svobodno 
potovanje, 
- v pripravljenosti, da bosta s sklenitvijo dvostranskih 
mednarodnih sporazumov, ki ustrezajo zahtevam sodobnega 
časa, tudi v prihodnje razvijali sodelovanje med državama v 
interesu poglobitve dobrososedskega sodelovanja in spodbujanja 
vsestranskih stikov med državljani, 

dogovorili, da sporazum iz leta 1975 preneha veljati z dnem, ko 
začne veljati ta dogovor. Od tega datuma dalje državljani 
pogodbenic s prepustnico za prestop meje ne bodo več mogli 
vstopiti na območje države druge pogodbenice. 

Če se Vlada Republike Slovenije strinja s predlogom Vlade 
Republike Madžarske, tvorita ta nota in nota - odgovor 
spoštovanega veleposlaništva dogovor med Vlado Republike 
Madžarske in Vlado Republike Slovenije o prenehanju veljavnosti 
Sporazuma med Vlado Socialistične federativne republike 
Jugoslavije in Vlado Ljudske republike Madžarske o malem 
obmejnem prometu oseb, podpisanega 5. novembra 1975 v 
Budimpešti, ki začne veljati prvi dan naslednjega meseca p o 
datumu, ko madžarska stran prejme obvestilo slovenske strani, 
da so v Republiki Sloveniji izpolnjeni notranjepravni pogoji za 
začetek veljavnosti dogovora. 

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Madžarske tudi ob tej 
priložnosti izreka Veleposlaništvu Republike Slovenije v Budimpešti 
svoje odlično spoštovanje. 

Budimpešta, dne 28. maja 2003 

Veleposlaništvo 
Republike Slovenije 

Budimpešta 

EMBASSY OFTHE REPUBLIC OF SLOVENIA 

D-130/03 

Veleposlaništvo Republike Slovenije izraža Ministrstvu za zunanje 
zadeve Republike Madžarske svoje odlično spoštovanje in ima 
čast potrditi prejem note ministrstva št. 124-9/Adm/KuM/2003 z 
dne 28. maja 2003, ki se glasi: 

"Pogodbenici sta se, 
- upoštevaje vsebino Protokola o nasledstvu Republike Slovenije 
glede dvostranskih mednarodnih pogodb, ki so bile sklenjene 
med Republiko Madžarsko in Socialistično federativno republiko 
Jugoslavijo, podpisanega 6. februarja 1995 v Budimpešti, 
• ocenjujoč rezultate Sporazuma med Vlado Ljudske republike 
Madžarske in Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije 
o malem obmejnem prometu oseb, podpisanega 5. novembra 
1975 v Budimpešti (v nadaljevanju sporazum), 
- z ugotovitvijo, da so možnosti potovanja, ki jih je zagotavljal 
sporazum, dolgo časa prispevale k olajšanju potovanja 

madžarskih in slovenskih državljanov, živečih ob skupni državni 
meji, 
- z zadovoljstvom, da danes za potovanje državljanov ni več ovir. 
ki so ob sklenitvi sporazuma še ovirale njihovo svobodno 
potovanje, 
- v pripravljenosti, da bosta s sklenitvijo dvostranskih 
mednarodnih sporazumov, ki ustrezajo zahtevam sodobneg0 

časa, tudi v prihodnje razvijali sodelovanje med državama v 

interesu poglobitve dobrososedskega sodelovanja in spodbujanj® 
vsestranskih stikov med državljani, 

dogovorili, da sporazum iz leta 1975 preneha veljati z dnem, 
začne veljati ta dogovor. Od tega datuma dalje državljani 
pogodbenic s prepustnico za prestop meje ne bodo več mog" 
vstopiti na območje države druge pogodbenice. 

Če se Vlada Republike Slovenije strinja s predlogom Vlad0 

Republike Madžarske, tvorita ta nota in nota - odgovo' 
spoštovanega veleposlaništva dogovor med Vlado Republik0 

Madžarske in Vlado Republike Slovenije o prenehanju veljavnost' 
Sporazuma med Vlado Socialistične federativne republik® 
Jugoslavije in Vlado Ljudske republike Madžarske o male"1 

obmejnem prometu oseb, podpisanega 5. novembra 1975 v 

Budimpešti, ki začne veljati prvi dan naslednjega meseca P° 
datumu, ko madžarska stran prejme obvestilo slovenske stran1' 
da so v Republiki Sloveniji izpolnjeni notranjepravni pogoji z0 

začetek veljavnosti dogovora." 
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Ministrstvo za zunanje zadeve 
Republike madžarske 
Budimpešta 

Veleposlaništvo ima čast sporočiti soglasje slovenske strani z 
29oraj omenjenim. Madžarska verbalna nota in ta nota sestavljata 
dogovor med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Madžarske o prenehanju veljavnosti Sporazuma med Vlado 
Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Ljudske 
r®publike Madžarske o malem obmejnem prometu oseb, 

podpisanega 5. novembra 1975 v Budimpešti, ki začne veljati prvi 
dan naslednjega meseca po datumu, ko madžarska stran prejme 
obvestilo slovenske strani, da so v Republiki Sloveniji izpolnjeni 
notranjepravni pogoji za začetek veljavnosti dogovora. 

Veleposlaništvo Republike Slovenije tudi ob tej priložnosti izraža 
Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Madžarske svoje 
odlično spoštovanje. 

Budimpešta, 25. september 2003 

3. člen 4. člen 

2a izvajanje dogovora skrbita Ministrstvo za zunanje zadeve Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije in Ministrstvo za notranje zadeve Republike Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

pogovor med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
džarske o prenehanju veljavnosti Sporazuma med Vlado 

Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Ljudske 
r®Publike Madžarske o malem obmejnem prometu oseb, 
Odpisanega 5. novembra 1975 v Budimpešti, je bil sklenjen z 
'Menjavo not z dne 28. maja 2003 in 25. septembra 2003. 

Sporazum med Vlado Socialistične federativne republike 
Ju9oslavije in Vlado Ljudske republike Madžarske o malem 
°brnejnem prometu oseb je bil sklenjen v Budimpešti 5. novembra 
'9?5. Republika Slovenija je sporazum nasledila 28. marca 1995 
ukt o nasledstvu je objavljen v Uradnem listu RS ■ Mednarodne 
Zgodbe, št. 2/95, Uradni list RS, št. 10/95). 

j*°"a maloobmejnega prometa, določena s sporazumom, je 20 
od mejne črte (2. člen), kraji, ki jih obsega, pa so navedeni v 

Mlogi sporazuma. V 3. členu sporazum določa možnost prehoda 
"Kavne meje brez vizuma s prepustnico za prehajanje državne 
^9ie, ki imetniku omogoča pravico do 8 rednih potovanj na leto in 
0 10-dnevnega bivanja v coni maloobmejnega prometa ob 

"s*kem potovanju (4. člen) z možnostjo izrednih potovanj in 
^daljšanja časa bivanja po predhodni odobritvi pristojnih organov. 

maloobmejne prepustnice so upravičeni na slovenski strani 
Prebivalci Upravne enote Murska Sobota (62 375 prebivalcev), 

Pravne enote Lendave (približno 25 000 prebivalcev) ter 
bivalci dela območja Upravne enote Ljutomer. UE Murska 

°bofa je v obdobju od leta 1995 do 7. novembra 2002 izdala 140 
J"8'oobmejnih prepustnic, UE Lendava pa 128 prepustnic. Večina 
*<*anih maloobmejnih prepustnic je bila izdana julija in avgusta 
^02 (UE Murska Sobota 39, UE Lendava 73), najverjetneje zaradi 
l'^olge čakalne dobe na novi slovenski potni list in osebno 
**znico. Na meji z Madžarsko ni maloobmejnih prehodov, zato 

je mejo z maloobmejno prepustnico možno prestopiti na 
meddržavnih in mednarodnih mejnih prehodih. Z maloobmejno 
prepustnico je državno mejo v juliju prestopilo 17, v avgustu 37, v 
septembru 12 in v oktobru 13 državljanov Republike Slovenije. 

Na prepustnicah za prehajanje državne meje je še vedno oznaka 
nekdanje SFRJ (vsebina in oblika prepustnice je bila predpisana 
v prilogi sporazuma). 

V skladu z 9. členom sporazuma lahko udeleženci v 
maloobmejnem prometu brez carine in drugih davščin vnašajo in 
odnašajo določene vrste blaga v vrednosti 200 dinarjev. Ker pa 
se sporazum glede tega ni spreminjal, so carinski organi v praksi 
dovoljevali uvoz in izvoz blaga v vrednosti 10.000 SIT. Carinskih 
olajšav za uvoz in izvoz blaga z maloobmejno prepustnico je 
manj kot s potnim listom in osebno izkaznico (v teh primerih lahko 
imetniki brez carine in drugih davščin uvozijo ali izvozijo blago v 
vrednosti 16.000 SIT). 

Na območju veljavnosti sporazuma ni dvolastniških vprašanj. 
Predstavniki slovenske manjšine v Porabju pa prepustnic ne 
uporabljajo. 

Glede na omenjeno je prenehanje sporazuma upravičeno, saj 
sporazum ne ustreza več novim razmeram in prehajanje meje s 
prepustnico ne predstavlja več nikakršne prednosti v primerjavi 
s prestopanjem meje z drugimi potnimi dokumenti za prestop 
meje. Razen tega pa je praksa pokazala, da je število izdanih 
prepustnic za prehajanje državne meje zelo majhno. 

Za izvajanje dogovora ne bodo potrebna dodatna finančna 
sredstva ter ne bo treba sprejeti novih ali spremeniti veljavnih 
predpisov. 
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Zahteva za splošno razpravo o 

PREDLOGU ZAKONA 0 SUBVENCIONIRANJU 

PREHRANE DIJAKOV IN VAJENCEV 

(ZSPDV) 

- prva obravnava - EPA 1074 - lil 

DRŽAVNI ZBOR SKUPINA POSLANCEV: 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
skupina poslancev 

Ljubljana, 19. december 2003 

Zadeva: ZAHTEVA PO SPLOŠNI RAZPRAVI 

Poslancem Državnega zbora RS je bil 10.12.2003 posredovan 
predlog zakona o subvencioniranju prehrane dijakov in 
vajencev - prva obravnava - EPA 1074-111. 

Na podlagi prvega odstavka 122. člena poslovnika Državnega 
zbora RS podpisana skupina poslancev zahteva, da se o 
navedenem predlogu zakona opravi splošna razprava. 

1. Cukjati France, l.r. 
2. Pukšič Franc, l.r. 

3. Kelemina Branko, l.r. 
4. Petan Rudolf, l.r. 

5. Sušnik Franc, l.r. 
6. Zamernik Bogomir, l.r. 

7. Jerovšek Jožef, l.r. 
8. Rupar Pavel, l.r. 

9. Janša Janez, l.r. 
10. Brejc dr. Mihael, l.r. 

11. Tanko Jože, l.r. 
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Naročilnica 

'me in priimek:     

Naslov:    

Telefon: Poštna številka:  

Podjetje:     

Davčna številka:    

Naročam  izvod(ov) poročevalca dz republike Slovenije 

Datum:   

^odpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
SUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - T'5" 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - TRR: Državni zbor Republike Slovenk 
Ljubljana, 01100-8450000512 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. Na podlagi Zakona" 
davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 8 5% (Ur. I. P 
št.89/98) 
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