
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLUVtNUt 
- - ' /"V 'C 

pRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubi jana, 12. april 2005 Letnik XXXI 

^edlogi zakonov 

q °9 zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Srbije in 3 
ne gore o sodelovanju v zdravstvu in medicini (BCSZM) - EPA 168 - IV 

^ediog zakona o ratifikaciji poroštvene pogodbe med Republiko Slovenijo in EUROFIMO za kreditne 7 
Veznosti Holdinga Slovenske železnice d.o.o. v višini 80 milijonov EUR (MPSZ 80) - EPA 186 - IV 

obv^'09 zakona 0 ratifikaciji poroštvene pogodbe med Republiko Slovenijo in EUROFIMO za kreditne 11 eznosti Holdinga Slovenske železnice d.o.o. v višini 74 milijonov EUR (MPSZ 74) - EPA 187 - IV 

Q ®d'°g zakona o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko banko za obnovo in razvoj 15 
Slo

r0V2emu pravic in obveznosti iz posojilne pogodbe (Projekt Slovenskih železnic) z dne 12.04.1994 med 
Venskimi železnicami, d.d. in Evropsko banko za obnovo in razvoj in Pogodbe med Republiko Slovenijo, 

obv PSl<° 'nvesticiisko banko in Holdingom Slovenske železnice, d.o.o., o odstopu in prevzemu pravic in 
Tra eznosti (Projekt Slovenskih železnic/A, Projekt Slovenskih železnic/B, Projekt Slovenskih železnic II, 

jugoslovanski železniški projekt ll/A) (MEBPSZ) - EPA 188 - IV 
^redl°g zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o 37 

nar°dnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BTUMCP) - EPA 189 - IV 

HeddH09-2ak°na 0 ratifikaciji Protokola h Konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah 43 
umi-ZavarT|i članicami Evropske unije, ki jo je Svet pripravil na podlagi 34. člena Pogodbe o Evropski 

" (MPKPPK) - EPA 190 - IV 

član"°9 Zakona 0 ratifikaciji Konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami 51 
• P..

Cami Evropske unije, ki jo je Svet pripravil na podlagi 34. člena Pogodbe o Evropski uniji (MKPPKZ) A1 g-| _|V 

^°Č,L0 DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA 

- &b5''° Odbora za promet k predlogu letnega plana razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2005 67 
138-iv 



Spoštovanj 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. 

n ^ 
Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka 
dodano vrednost vam sporočamo podatke. 

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

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uj^ 
pisno informacijo posameznim naročniko 

Uredništvo Poročeva'0 



Predi og zakona o 

Ratifikaciji sporazuma med vlado 

REPUBLIKE SLOVENIJE IN SVETOM 

ministrov srbije in črne gore o 

sodelovanju v zdravstvu in medicini 

IBCSZM) 

■ epa 168 - iv 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
EVA- 2005-1811-0008 
I i. k! 00724-23/2005/13 Hubljana, 07.04.2005 
Vlada D ' 
h.. ? Republike Slovenije je na 18. redni seji dne 07.04.2005 d0,ocila besedilo: 

pRedloga zakona o ratifikaciji sporazuma 
J*ED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN SVETOM 
MINISTROV SRBIJE IN ČRNE GORE O SODELOVANJU 
v ZDRAVSTVU in medicini, 

pj«** v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
Odst°Vn'^a državnega zbora Republike Slovenije in tretjega v*a 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

I(j^a RePublike Slovenije s tem gradivom nadomešča gradivo, 
ya le Poslala z dopisom št. 00724-23/2005/4 z dne 17.03.2005. 

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, 
spec.akad.st. Andrej Bručan, dr. med., minister za zdravje, 
dr. Božo Cerar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Dorjan Marušič, dr.med., univ.dipl.inž., državni sekretar v 
Ministrstvu za zdravje, 
Meta Bole, pooblaščena ministrica v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Drago Smole, pooblaščeni minister v Ministrstvu za zunanje 
zadeve. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

ZAKON 
O RATIFIKACIJI 

M SPORAZUMA 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

rj^tTOM MINISTROV SRBIJE IN ČRNE GORE 
SODELOVANJU V ZDRAVSTVU IN MEDICINI 

^atifj 
1. člen 

icira c o se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Svetom 

ministrov Srbije in Črne gore o sodelovanju v zdravstvu in 
medicini, podpisan v Ljubljani 4. junija 2004. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in srbskem jeziku glasi: 
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SPORAZUM 

MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN 

SVETOM MINISTROV SRBIJE IN ČRNE GORE 

O SODELOVANJU V ZDRAVSTVU IN MEDICINI 
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V|ad p 
nad r P^'ike Slovenije in Svet ministrov Srbije in Črne gore (v a|jevanju pogodbenici) sta se 

'"^ed da k' n^Un' cir*av'razv''' uspešno sodelovanje v zdravstvu 

Porazumeli o naslednjem: 

1. člen 

naD°Hben'Ci '30Sta spodbujali sodelovanje v zdravstvu in medicini M a|agi enakopravnosti in vzajemnosti ter obojestranske koristi. 

Po^h92"3 P0^0^3 sodelovanja bosta določili v skladu z interesi 
Pred ic v programih sodelovanja, katerih sklepanje je 'aeno v 6. členu tega sporazuma. 

druge pogodbenice pošilja ustrezna gradiva, objavljena v povezavi 
s temi dejavnostmi. 

4. člen 

Pogodbenici si preko ustreznih institucij izmenjujeta sezname li- 
terature s področja medicine in zdravstva ter druga pisna, vizualna 
ali avdiovizualna informativna gradiva s teh področij. 

5. člen 

Pristojni organi za izvajanje tega sporazuma so za Republiko 
Slovenijo - Ministrstvo za zdravje, za Srbijo in Črno goro - 
Ministrstvo za zdravje Republike Srbije in Ministrstvo za zdravje 
Republike Črne gore. 

2. člen 

s tertl 
bosta ®e posebej spodbujali sodelovanje, predvideno 

sporazumom, ki se bo uresničevalo z: 

^menjavo informacij s področij zdravstva in medicine, ki so v 
^ puPnem interesu; 

'2rr>enjavo strokovnjakov in študijskih skupin s področij, 
.„deljenih v programu sodelovanja iz 6. člena tega 3 sPorazuma; 

DortVO'erT1 neP°srednih stikov med zavodi in organizacijami s 
4. d 

roc'a zdravstva in medicine obeh držav; 
9'mi oblikami sodelovanja v zdravstvu in medicini, o katerih 
skupno dogovorita. 

uJ'ke sodelovanja, ki izhajajo iz tega sporazuma, se izvajajo ' skladu nacionalno zakonodajo obeh pogodbenic. 

3. člen 

Srejg ..®n'c' si izmenjata informacije o kongresih in strokovnih 
So p0 

2 mednarodno udeležbo, ki potekajo v obeh državah in 
zane z zdravstvom in medicino. Pogodbenica na zahtevo 

6. člen 

Za uresničevanje tega sporazuma bosta pristojna organa sklepala 
periodične programe sodelovanja s katerimi določita konkretne 
dejavnosti ter organizacijske in finančne pogoje sodelovanja. 

7. člen 

Ta sporazum začne veljati, ko si pogodbenici izmenjata uradni 
obvestili, da so končani njuni notranjepravni postopki, potrebni za 
začetek njegove veljavnosti. Datum začetka veljavnosti je datum 
zadnjega uradnega obvestila. 

Ta sporazum velja pet let in se samodejno podaljšuje za nadaljnja 
petletna obdobja, razen če katera od pogodbenic šest mesecev 
prej pisno ne sporoči svoje namere, da odpoveduje sporazum. 

Sestavljeno v Ljubljani dne 4. junija 2004 v dveh izvirnikih v 
slovenskem in srbskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako 
verodostojni. 

  
Za Vlado RepuHlike Slovenije ' Srbije in Čme gore 

^ 3. člen 4- člen 

S|oveV
n
a-anie sPorazuma skrbi Ministrstvo za zdravje Republike Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 'Je' Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

11 aMl 2005 
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OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov 
Srbije in Črne gore o sodelovanju v zdravstvu in medicini je bil 
podpisan 4. junija 2004 v Ljubljani. 

S podpisom Sporazuma so izpolnjeni tudi formalni pogoji za razvoj 
in krepitev enakopravnih ter obojestransko koristnih odnosov na 
področju zdravstva in medicine med državama. 

Vlada Republike Slovenije in Svet ministrov Srbije in Črne gore 
bosta preko pristojnih organov za izvajanje sporazuma 
(Ministrstva za zdravje Republike Slovenije, Ministrstva za zdravje 
Srbije in Ministrstva za zdravje Črne gore) še posebej spodbujala 
izmenjavo informacij, izmenjavo strokovnjakov in študijskih 
skupin, razvoj neposrednih stikov med zavodi in organizacijami s 
področja zdravstva in medicine ter druge oblike sodelovanja v 
zdravstvu in medicini, o katerih se bosta strani skupno dogovorili. 

Za izvajanje sporazuma bosta ministrstvi periodično ^ e,j!gj 
programe sodelovanja, s katerimi bosta natančneje do 
konkretne oblike, vsebino, načine in finančne pogoje sodelo 
za določeno obdobje. 

Za uresničitev sporazuma ni potrebno sprejeti novih ali spre"*8" 
veljavnih predpisov. 

Za izvajanje sporazuma bo potrebno zagotoviti sredstva za P0^J; 
stroškov za sklepanje in izvedbo Programov sodelova I 
zdravstvu in medicini ter uresničevanje dogovorjenih korm 
oblik sodelovanja, ki bodo definirane v Programih sodelo ^ 
Sredstva bodo letno zagotovljena v okviru proračuna Mims 
za zdravje. 

Staro gradivo se nadomesti z novim, ker DZ zahteva P"'0^ 
tekst v tujem jeziku. 

poročevalec, št. 23 6 12. apfil2°°5 



predl og zakona o 

Ratifikaciji poroštvene pogodoe med 

^publiko Slovenijo in eurofimo za 

kreditne odveznosti holdinga 

slovenske železnice d.o.o. v višini 

Od MILIJONOV EUR (MPSZ 80) 

epa 186-iv 

VLADa REPUBLIKE SLOVENIJE 
Eva- 
števi|ka. 2004-1811-0230 
Lii ,hi* 00724-12/2005/5 )ub|jana, 07.04.2005 

Hn^?.,':,ePublike Slovenije ie na 16. redni seji dne 07.04.2005 
Clla besedilo: 

^REDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI POROŠTVENE 
^OGODBE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN 
tUROFIMO ZA KREDITNE OBVEZNOSTI HOLDINGA 
^LOVENSKE ŽELEZNICE D.O.O. V VIŠINI 80 MILIJONOV 
EUR 

ki 
P0Sl0P°Si'ia v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
odsta

v^a Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
vka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

đa 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, 
dr. Andrej Bajuk, minister za finance, 
Andrej Logar, v.d. generalnega direktorja Direktorata za 
Evropske zadeve in politično bilateralo, 
mag. Lucija Gregorič, v.d. direktorice, Direktorata za javno 
premoženje Ministrstva za finance, 
Meta Bole, pooblaščena ministrica v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Tomaž Babič, podsekretar v Ministrstvu za finance, 
mag. Aleksander Čičerov, pooblaščeni minister v 
Ministrstvu za zunanje zadeve. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

ORat ZAKON 
^PURVi FIKaciji POROŠTVENE POGODBE MED 

0 SLOVENIJO IN EUROFIMO ZA KREDITNE 
^NOSTI HOLDINGA SLOVENSKE ŽELEZNICE 

D.O.O. V VIŠINI 80 MILIJONOV EUR 

1. člen 

Poroštvena pogodba med Republiko Slovenijo in 
^ 23 krpHitno r\h\/Q7nr»cti MnlHin«-.« ?olo7nir>o za kreditne obveznosti Holdinga Si v OI ior\C *.< eleznice 

d.o.o. v višini 80 milijonov EUR, sklenjena 30. julija 2004 v Ljubljani. 

2. člen 

Besedilo poroštvene pogodbe se v izvirniku v angleškem jeziku 
ter prevodu v slovenskem jeziku glasi: 

L 
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POROŠTVENA POGODBA 

med 

REPUBLIKO SLOVENIJO, ki jo zastopa Ministrstvo za finance 
("porok"), 

EUROFIMO, Evropsko družbo za financiranje nakupa železniških 
vozil, ki jo zastopajo njeni pravilno pooblaščeni uslužbenci 
("Eurofima") 

Uvod 

Eurofima s financiranjem opreme z dne 30. 7. 2004 ("Dokumenti 
o financiranju") odobri Holdingu Slovenske železnice, d. o, o. 
("posojilojemalec"), posojilo za namen refinanciranja posojil za 
določena železniška vozila v znesku, ki ne presega 80.000.000 
evrov (osemdeset milijonov evrov). 

Porok je seznanjen z določili in pogoji iz Dokumentov o financiranju. 

1. člen 

1.1 Porok s tem brezpogojno in nepreklicno jamči Eurofimi, da 
bodo vse plačilne obveznosti posojilojemalca na podlagi 
Dokumentov o financiranju pravilno in pravočasno izpolnjene v 
valuti, ki jo posojilojemalec dolguje na podlagi Dokumentov o 
financiranju. 

1.2 Na prvo pisno zahtevo ("poziv za izpolnitev poroštva") 
Eurofime, v kateri je navedeno, da je Eurofima zahtevala plačilo 
od posojilojemalca in da posojilojemalec ni izpolnil svojih obveznosti 
plačila, kot je določeno, in ob zapadlosti, porok takoj in brezpogojno 
plača zahtevane zneske takOi da jih nakaže v valuti, ki jo dolguje 
posojilojemalec, na račun Eurofime, naveden v pozivu za 
izpolnitev poroštva, brez pobota nasprotnih zahtevkov ali drugih 
ugovorov ali odgovorov in brez kakršnih koli odbitkov ali zmanjšanj. 

1.3 Plačilne obveznosti poroka po tej pogodbi so neakcesorne, 
izvirne in neodvisne obveznosti poroka v smislu 111. člena in ne 
zgolj poroštvo v smislu 492. in naslednjih členov švicarskega 
obligacijskega zakonika, pri čemer se upoštevajo zahteve iz 
poziva za izpolnitev poroštva, predvidenega s to pogodbo, in so 
še zlasti neodvisne od kakršnega koli sodnega ali drugega 
postopka ali drugega ukrepa, ki ga Eurofima sproži zoper 
posojilojemalca, ali od kakršnega koli drugega zavarovanja, ki je 
bilo že ali bo dano Eurofimi za njene zahtevke iz Dokumentov o 
financiranju. 

2. člen 

2.1 Za spremembe ali dopolnitve Dokumentov o financiranju ni 
potrebno soglasje poroka. Vendar pa porok jamči za dodatne 
plačilne obveznosti samo, če je pristal na zadevne spremembe 
ali dopolnitve Dokumentov o financiranju. 

2.2 Porok je seznanjen, daje predvideno, da lahko posojilojemalec 
s soglasjem Eurofime prenese svoje pravice in obveznosti ali pa 
samo svoje obveznosti po Dokumentih o financiranju na odvisno 
družbo posojilojemalca, ki je v celotni ali pa vsaj večinski lasti in 
pod nadzorom posojilojemalca ("odvisna družba"). Porok s tem 
za vse namene tega poroštva soglaša s takim prenosom in se 
strinja, da poroštvena pogodba ostane v celoti v veljavi ne glede 
na prenos na odvisno družbo in se po takem prenosu samodejno 

razširi na tako odvisno družbo in se vsako sklicevanj® 
posojilojemalca v tej pogodbi temu ustrezno razlaga in 

na 
razume- 

3. člen 

3.1 Porok s tem potrjuje, da so bila vsa pooblastila, P0,re^0 
Republiki Sloveniji za sklenitev in izvajanje Dokumen ^ ^ 
financiranju in te poroštvene pogodbe, pravilno izdana "] 0 
celoti še naprej veljajo. Porok tudi potrjuje, da je to p°r0 Q 
pogodbo pravilno odobril, podpisal in potrdil in da pomeni nj s ^ 
veljavno in zavezujočo obveznost, ki je izvršljiva zoper nj 
skladu z njenimi pogoji. 

3.2 Porok nemudoma obvesti Eurofimo o kakršnem koli d°g°^ ^ 
ki bi lahko ogrozil pravilno izvajanje Dokumentov o financir 
te poroštvene pogodbe. 

3.3 Porok se v zvezi z obveznostmi iz te poroštvene P°^ob\\ 
nepreklicno odpoveduje imuniteti, ki jo ima ali bi jo lahko P" ,.ga 
7aco ali c\/nio nromn7finiQ nloHa r»rictr»inr\cti k^tftr6Q3 KO" S . 

o pisani. 
imuniteto 

zase ali svoje premoženje, glede pristojnosti katerega K- ^ 
ali sodnega ali drugega postopka (bodisi z vročitvijo P 
začasno odredbo, predhodno odredbo, izvršbo, državno 
kot država ali drugače) 

4. člen 

4.1 To poroštveno pogodbo ureja zakonodaja Švica 
konfederacije. Izpolnitveni kraj je mesto Basel, Švica. 

4.2 Za kakršen koli spor na podlagi te poroštvene P09°t^t'gaSel, 
zvezi z njo so izključno pristojna redna sodišča mes 
Švica. 

4.3 Če je ali postane katera koli določba te poroštvene 
pravno neveljavna ali nepopolna, to ne vpliva na je 
določb. Neveljavno ali nepopolno določbo zamenja 
v skladu z duhom in namenom te poroštvene pogodbe. 

4.4 Zahteva za plačilo ter druge izjave in obvestila Eurofim 
pošljejo na naslednji naslov poroka: 

Republika Slovenija 
Ministrstvo za finance 
Gospa Tatjana Krume 
Zupančičeva 3 
1502 Ljubljana 
Slovenija 

se 

Telefon: +386 1 478 6706 
Faks: +386 1 478 6705 

4.5 Ta poroštvena pogodba je sestavljena v štirih izv^' 
angleščini. Eurofima in porok imata vsak po dva izvir 

nik'h ' 

Dne 30. julija 2004 

Za 

REPUBLIKO SLOVENIJO, 
ki jo zastopa 
minister za finance 

dr. Dušan Mramor, l.r. 

Za 

EUROFIMO, 
Evropsko družbo za zj|, 
financiranje železni 

M. Fleischer, l.r. 
prvi podpredsedni 

Maurizio Parenti, l.r- 
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4. člen 3. člen 

^a'zvajanje poroštvene pogodbe skrbi Ministrstvo za finance. Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

iei - Evropska družba za financiranje nabave 
ffa//r 

e9a materiala (European Company for the Financing of 
6er°ad ^ollin9 slock) je bila ustanovljena 20. oktobra 1955 v 
pred U' Konstitutivni dokument mednarodne organizacije 
vlade i 3 K°nvenc'ia 0 ustanovitvi EUROFIMA, ki so jo podpisale 
jUq 

4 držav, med njimi tudi vlada Federativne ljudske republike 
jg5Č av'i° (Uradni list FLRJ - Mednarodne pogodbe, št. 1-5/ 
korij Republika Slovenija ima status pogodbenice omenjene 
"as/eri"^6' saj je konvencijo nasledila z Aktom o potrditvi 
3s/i9g^a 17' 7- 1992 (Uradni list RS ■ Mednarodne pogodbe, št. 

£Utiop?°m učinkovitega izpolnjevanja poslanstva in ciljev 
ne, so vlade držav pogodbenic Konvencije o ustanovitvi 

v 5a. členu konvencije prevzele obveznost poroštva 
rne(]n 

0 Zl,ev državnih železniških podjetij, ki so delničarji navedene 
rodne organizacije. 

§ 
se iJ°^tveno Pogodbo med Republiko Slovenijo in EUROFIMO 
Por0^

la 5a' c"'en Konvencije o ustanovitvi EUROFIMA tako, da 
?a k0^

na P°Qodba podrobneje opredeljuje državno poroštvo 
^"0f^ma zadot*'lev Holdinga Slovenske Železnice d.o.o. pri 
S ,0 
b'*Po°rOŠ,veno pogodbo Republika Slovenija kot porok 
°bvs2?°'no in nepreklicno jamči EUROFIMI, da bodo vse plačilne 
krecjitn 

0s,i Holdinga Slovenske železnice d.o.o. na podlagi 
*ihteif0 p°9odbe pravilno in pravočasno izpolnjene. Na prvo pisno 0 EURofime, v kateri je navedeno, da je zahtevala plačilo 

od posojilojemalca in da posojilojemalec ni izpolnil svojih obveznosti 
plačila, bo porok takoj in brezpogojno plačal zahtevane zneske 
brez pobota nasprotnih zahtevkov ali drugih ugovorov ali 
odgovorov in brez kakršnih koli odbitkov ali zmanjšanj. 

Poroštvena pogodba je sklenjena za obveznosti iz naslova 
kreditne pogodbe-Secured Loan Agreement, sklenjene med 
EUROFIMO in Holdingom Slovenske železnice d.o.o. dne 30. 07. 
2004 z naslednjimi pogoji: 

■ znesek: 80 mio EUR (v treh tranšah) 
- obrestna mera: 6-mesečni EURIBOR minus 5 bazičnih točk 

do minus 12 bazičnih točk, različno po posameznih tranšah 
črpanje: takoj 
rok vračila glavnice: vračilo v enkratnem znesku (po 
posameznih tranšah) po preteku 10 let 
plačilo obresti: dvakratletno, prvo plačilo obresti v letu 2004 

Poroštveno pogodbo v skladu s tretjim odstavkom 75. člena 
Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/2003 - uradno 
prečiščeno besedilo) ratificira DZ Republike Slovenije. 

Sklenitev poroštvene pogodbe ne zahteva izdaje novih ali 
spremembe veljavnih predpisov. 

Za izpolnitev poroštvene pogodbe ni potrebno zagotoviti dodatnih 
finančnih sredstev iz proračuna. 

Poroštvena pogodba ni predmet usklajevanja s pravom EU. 
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Predi og zakona o 

Ratifikaciji poroštvene pogodbe ihied 

REPUBLIKO SLOVENIJO IN EUROFIMO ZA 

> KREDITNE OBVEZNOSTI HOLDINGA 

SLOVENSKE ŽELEZNICE D.O.O. V VIŠINI 

Tt MILIJONOV EUR (MPSZ 74) 

■EPA 187-IV 

0 

vLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

6^. 2004-1811-0231 
Lii k,'lka: 00724-11/2005/5 HUbljana 07.04.2005 

Republike Slovenije je na 18. redni seji dne 07.04.2005 đo,očila besedilo: 

PREDLOGA zakona o ratifikaciji poroštvene 
Pogodbe med republiko Slovenijo in 
EUROFIMO ZA KREDITNE OBVEZNOSTI HOLDINGA 
slovenske železnice d.o.o. v višini 74 milijonov 
eur, 

Pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
'vnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
ivka 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, 
dr. Andrej Bajuk, minister za finance, 

- Andrej Logar, v.d. generalnega direktorja Direktorata za 
Evropske zadeve in politično bilateralo, 

- mag. Lucija Gregorič, v.d. direktorice, Direktorata za javno 
premoženje Ministrstva za finance, 
Meta Bole, pooblaščena ministrica v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 

- Tomaž Babič, podsekretar v Ministrstvu za finance, 
mag. Aleksander Čičerov, pooblaščeni minister v 
Ministrstvu za zunanje zadeve. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

Ratifikaciji poroštvene pogodbe med 
KRcrv.PUBLIKO SLOVENIJO IN EUROFIMO ZA 

^0'TNE OBVEZNOSTI HOLDINGA SLOVENSKE 
tLEZNlCE D.O.O. V VIŠINI 74 MILIJONOV EUR 

Sci 
1. člen 

SllFi(w Se poroštvena pogodba med Republiko Slovenijo 
Za IcroHitno nh\/o7nncti Hnlriinna Slov/finske ŽBlszni *a kreditne obveznosti Holdinga Slovenske železnice 

april20os 

d.o.o. v višini" 74 milijonov EUR, sklenjena 7.septembra 2004 v 
Ljubljani. 

2. člen 

Besedilo poroštvene pogodbe se v izvirniku v angleškem jeziku 
ter prevodu v slovenskem jeziku glasi: 

11 poročevalec, št. 23 



POROŠTVENA POGODBA 

med 

na prenos na odvisno družbo in se po takem prenosu sart10(^a 
razširi na tako odvisno družbo in se vsako sklicevanj 
posojilojemalca v tej pogodbi temu ustrezno razlaga in razum®- 

REPUBLIKO SLOVENIJO, ki jo zastopa Ministrstvo za finance 
("porok"), 

EUROFIMO, Evropsko družbo za financiranje nakupa železniških 
vozil, ki jo zastopajo njeni pravilno pooblaščeni uslužbenci 
("Eurofima") 

Uvod 

Eurofima s financiranjem opreme z dne 7. 9. 2004 ("Dokumenti o 
financiranju") odobri Holdingu Slovenske železnice, d. o. o. 
("posojilojemalec"), posojilo za namen financiranja nakupa 20 
novih lokomotiv v znesku, ki ne presega 74.000.000 evrov 
(štiriinsedemdeset milijonov evrov). 

Porok je seznanjen z določili in pogoji iz Dokumentov o financiranju. 

1. člen 

3. člen 

3.1 Porok s tem potrjuje, da so bila vsa pooblastila, P0,re Q 
Republiki Sloveniji za sklenitev in izvajanje Dokumen ^ v 
financiranju in te poroštvene pogodbe, pravilno izdana "]^gn0 
celoti še naprej veljajo. Porok tudi potrjuje, da je to p°r0, 0 
pogodbo pravilno odobril, podpisal in potrdil in da pomeni nj a ^ 
veljavno in zavezujočo obveznost, ki je izvršljiva zoper n) 
skladu z njenimi pogoji. 

3.2 Porok nemudoma obvesti Eurofimo o kakršnem koli ^ 
ki bi lahko ogrozil pravilno izvajanje Dokumentov o financira 
te poroštvene pogodbe. 

3.3 Porok se v zvezi z obveznostmi iz te poroštvene 
nepreklicno odpoveduje imuniteti, ki jo ima ali bi jo lahko P^..^ 
zase ali svoje premoženje, glede pristojnosti katerega koli 
ali sodnega ali drugega postopka (bodisi z vročitvijo P j(et0 
začasno odredbo, predhodno odredbo, izvršbo, državno im 
ali drugače). 

1.1 Porok s tem brezpogojno in nepreklicno jamči Eurofimi, da 
bodo vse plačilne obveznosti posojilojemalca na podlagi 
Dokumentov o financiranju pravilno in pravočasno izpolnjene v 
valuti, ki jo posojilojemalec dolguje na podlagi Dokumentov o 
financiranju. 

1.2 Na prvo pisno zahtevo ("poziv za izpolnitev poroštva") 
Eurofime, v kateri je navedeno, da je Eurofima zahtevala plačilo 
od posojilojemalca in da posojilojemalec ni izpolnil svojih obveznosti 
plačila, kot je določeno, in ob zapadlosti, porok takoj in brezpogojno 
plača zahtevane zneske tako, da jih nakaže v valuti, ki jo dolguje 
posojilojemalec, na račun Eurofime, naveden v pozivu za 
izpolnitev poroštva, brez pobota nasprotnih zahtevkov ali drugih 
ugovorov ali odgovorov in brez kakršnih koli odbitkov ali zmanjšanj. 

1.3 Plačilne obveznosti poroka po tej pogodbi so neakcesorne, 
izvirne in neodvisne obveznosti poroka v smislu 111. člena in ne 
zgolj poroštvo v smislu 492. in naslednjih členov švicarskega 
obligacijskega zakonika, pri čemer se upoštevajo zahteve iz 
poziva za izpolnitev poroštva, predvidenega s to pogodbo, in so 
še zlasti neodvisne od kakršnega koli sodnega ali drugega 
postopka ali drugega ukrepa, ki ga Eurofima sproži zoper 
posojilojemalca, ali od kakršnega koli drugega zavarovanja, ki je 
bilo že ali bo dano Eurofimi za njene zahtevke iz Dokumentov o 
financiranju. 

2. člen 

2.1 Za spremembe ali dopolnitve Dokumentov o financiranju ni 
potrebno soglasje poroka. Vendar pa porok jamči za dodatne 
plačilne obveznosti samo, če je pristal na zadevne spremembe 
ali dopolnitve Dokumentov o financiranju. * 

2.2 Porok je seznanjen, da je predvideno, da lahko posojilojemalec 
s soglasjem Eurofime prenese svoje pravice in obveznosti ali pa 
samo svoje obveznosti po Dokumentih o financiranju na odvisno 
družbo posojilojemalca, ki je v celotni ali pa vsaj večinski lasti in 
£2^W^WB7;e

pfa
0g<ililgtml>?# 

strinja, da poroštvena pogodba ostane v celoti v veljavi ne glede 

4. člen 

4.1 To poroštveno pogodbo ureja zakonodaja 
konfederacije. Izpolnitveni kraj je mesto Basel, Švica 

gvicarsk® 

p g|j V 
4.2 Za kakršen koli spor na podlagi te poroštvene pogo ^&se\, 
zvezi z njo so izključno pristojna redna sodišča mes 
Švica. 

4.3 Če je ali postane katera koli določba te poroštvene P ^gjh 
Dravno neveliavna ali neDODOlna. to ne voliva na veljavno ^ ^ določba. pravno neveljavna ali nepopolna, to ne vpliva 
določb. Neveljavno ali nepopolno določbo zamenja 
v skladu z duhom in namenom te poroštvene pogodbe. 

4.4 Zahteva za plačilo ter druge izjave in obvestila Eurofi 
pošljejo na naslednji naslov poroka: 

Republika Slovenija 
Ministrstvo za finance 
Gospa Tatjana Krume 
Župančičeva 3 
1502 Ljubljana 
Slovenija 

Telefon: +386 1 478 6706 
Faks: +386 1 478 6705 

4.5 Ta poroštvena pogodba je sestavljena v štirih iz^ 
angleščini. Eurofima in porok imata vsak po dva izvi 

Ljubljana, 7. september 2004 

Za Za 

se 

REPUBLIKO SLOVENIJO 

Dušan Mramor, l.r. 

EUROFIMO, nciri 
Evropsko družbo za 
nakupa železniških v 

Andre Bovet, l.r. 
Maurizlo Parenti, l.r. 

poročevalec, št. 23 12 12. aPril 
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3. člen 4. člen 

Ovajanje poroštvene pogodbe skrbi Ministrstvo za finance. Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

- Evropska družba za financiranje nabave 
ftail ms"'ce9a materiala (European Company for the Financing of 
Ber°ad F,0,lin9 Stock) je bila ustanovljena 20. oktobra 1955 v 
pre . "■ Konstitutivni dokument mednarodne organizacije 
via(j vlia konvencija o ustanovitvi EUROFIMA, ki so jo podpisale 
jUa e 14 držav, med njimi tudi vlada Federativne ljudske republike 
19S°7) 6 (Uradn',ist FLRJ - Mednarodne pogodbe, št. 1-5/ 
kon Publika Slovenija ima status pogodbenice omenjene 
/ias, ®n°'Ve. saj je konvencijo nasledila z Aktom o potrditvi 
3S/lgg^Ja 17- 7- 1992 (Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. ' 

^Rnpn°m učinkovitega izpolnjevanja poslanstva in ciljev 
EljRnc^ so "'ac'e držav pogodbenic Konvencije o ustanovitvi 
*a*ad - A v 5a' členu konvencije prevzele obveznost poroštva 
rnedn olžitev državnih železniških podjetij, ki so delničarji navedene arodne organizacije. 
g 
sef/°v°S"fl'eno P°9°dbo med Republiko Slovenijo in EUROFIMO 
por0^

Ia ^a' ^en Konvencije o ustanovitvi EUROFIMA tako, da 
za ^ v®na pogodba podrobneje opredeljuje državno poroštvo 
£(jf)Op 'no zac/olžitev Holdinga Slovenske Železnice d.o.o. pri 

br62D
POro^en° pogodbo Republika Slovenija kot porok 

o b\,ey°inonepreklicno jamči EUROFIMI, da bodo vse plačilne 
(tr6đ(. 

n°s,/ Holdinga Slovenske železnice d.o.o. na podlagi 
Zahte\,e Po9°dbe pravilno in pravočasno izpolnjene. Na prvo pisno 0 EUROFIME, v kateri je navedeno, da je zahtevala plačilo 

od posojilojemalca in da posojilojemalec ni izpolnil svojih obveznosti 
plačila, bo porok takoj in brezpogojno plačal zahtevane zneske 
brez pobota nasprotnih zahtevkov ali drugih ugovorov ali 
odgovorov in brez kakršnih koli odbitkov ali zmanjšanj. 

Poroštvena pogodba je sklenjena za obveznosti iz naslova 
kreditne pogodbe - Secured Loan Agreement, sklenjene med 
EUROFIMO in Holdingom Slovenske železnice d.o.o. dne 07. 09. 
2004 z naslednjimi pogoji: 

višina kredita: 74 mio EUR (v dveh tranšah) 
- obrestna mera: 6-mesečni EURIBOR minus 5 bazičnih točk 

(tranša A) in 6 - mesečni EURIBOR (tranša B) 
črpanje: september 2004 
rok vračila glavnice: vračilo v enkratnem znesku (po 
posameznih tranšah) po preteku 15 let 

- plačilo obresti: dvakratletno, prvo plačilo obresti v letu 2005 

Poroštveno pogodbo v skladu s tretjim dstavkom 75. člena Zakona 
o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/2003 - uradno 
prečiščeno besedilo) ratificira DZ Republike Slovenije. 

Sklenitev poroštvene pogodbe ne zahteva izdaje novih ali 
spremembe veljavnih predpisov. 

Za izpolnitev poroštvene pogodbe ni potrebno zagotoviti dodatnih 
finančnih sredstev iz proračuna. 

Poroštvena pogodba ni predmet usklajevanja z pravom EU. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI POGODBE MED REPDBLIKO SLOVENIJO IN 

EVROPSKO banko za obnovo in razvoj o 

PREVZEMU pravic in obveznosti iz posojilne 

Zgodbe (projekt slovenskih železnic) z dne 

12.04.1994 MED SLOVENSKIMI ŽELEZNICAMI, D.D. IN 

EVROPSKO BANKO ZA OBNOVO IN RAZVOJ IN POGODBE 

o Med republiko Slovenijo, evropsko 

INVESTICIJSKO BANKO IN HOLDINGOM SLOVENSKE 

Železnice, d.o.o., o odstopu in prevzemu pravic 

■N OBVEZNOSTI (PROJEKT SLOVENSKIH ŽELEZNIC/A, 

PROJEKT slovenskih železnic /b, projekt 

SLOVENSKIH ŽELEZNIC II, TRANSJUGOSLOVANSKI 

Železniški projekt ii/ahmebpsz) 

■EPA 188-IV 

VUda REPUBLIKE SLOVENIJE 
EVA- 2005-1811-0020 
Li. K,-'ka: 00724-25/2005/5 Poljana 07.04.2005 

ril^f F,ePublike Slovenije je na 18. redni seji dne 07.04.2005 d0|očila besedilo: 

[^EDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI POGODBE MED 
REPUBLIKO SLOVENIJO IN EVROPSKO BANKO ZA 
OBNOVO IN RAZVOJ O PREVZEMU PRAVIC IN 
OBVEZNOSTI IZ POSOJILNE POGODBE (PROJEKT 
^LOVENSKIH ŽELEZNIC) Z DNE 12.04.1994 MED 
^LOVENSKIMI ŽELEZNICAMI, D.D. IN EVROPSKO 
°ANKO ZA OBNOVO IN RAZVOJ IN POGODBE MED 
REPUBLIKO SLOVENIJO, EVROPSKO INVESTICIJSKO 
°aNKO IN HOLDINGOM SLOVENSKE ŽELEZNICE, 

O ODSTOPU IN PREVZEMU PRAVIC IN 
OBVEZNOSTI (PROJEKT SLOVENSKIH ŽELEZNIC/A, 
£ROJEKT SLOVENSKIH ŽELEZNIC /B, PROJEKT 
SLOVENSKIH ŽELEZNIC II, TRANSJUGOSLOVANSKI 
ŽELEZNIŠKI PROJEKT ll/A), 

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, 
dr. Andrej Bajuk, minister za finance, 
dr. Božo Cerar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Bogomir Špiletič, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 
Meta Bole, pooblaščena ministrica v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Irena Sodin, sekretarka v Ministrstvu za finance, 
Drago Smole, pooblaščeni minister v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Andrej Kavčič, podsekretar v Ministrstvu za finance. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

L 
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ZAKON O RATIFIKACIJI POGODBE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN 
EVROPSKO BANKO ZA OBNOVO IN RAZVOJ O PREVZEMU PRAVIC IN 

OBVEZNOSTI IZ POSOJILNE POGODBE (PROJEKT SLOVENSKIH ŽELEZNIC) 
Z DNE 12.04.1994 MED SLOVENSKIMI ŽELEZNICAMI, D. D. IN EVROPSKO 

BANKO ZA OBNOVO IN RAZVOJ 
IN 

POGODBE MED REPUBLIKO SLOVENIJO, EVROPSKO INVESTICIJSKO 
BANKO IN HOLDINGOM SLOVENSKE ŽELEZNICE, D.O.O., O ODSTOPU IN 

PREVZEMU PRAVIC IN OBVEZNOSTI (PROJEKT SLOVENSKIH ŽELEZNIC/A, 
PROJEKT SLOVENSKIH ŽELEZNIC /B, PROJEKT SLOVENSKIH ŽELEZNIC II, 

TRANSJUGOSLOVANSKI ŽELEZNIŠKI PROJEKT H/A) 

1. člen 

Ratificirata se 
Pogodba med Republiko Slovenijo in Evropsko banko za obnovo in razvoj o prevzemu 
pravic in obveznosti iz posojilne pogodbe (Projekt Slovenskih železnic) z dne 12.04.1994 
med Slovenskimi železnicami, d.d. in Evropsko banko za obnovo in razvoj, sklenjena v 
Londonu 31. maja 2004, in 
Pogodba med Republiko Slovenijo, Evropsko investicijsko banko in Holdingom Slovenske 
železnice, d.o.o., o odstopu in prevzemu pravic in obveznosti (Projekt Slovenskih 
železnic/A, Projekt Slovenskih železnic /B, Projekt Slovenskih železnic H. 
Transjugoslovanski železniški projekt II/A), sklenjena v Ljubljani 15. julija 2004. 

2. člen 

Pogodbi se v izvirniku v angleškem jeziku ter v slovenskem prevodu glasita:1 

' Priloge 1, U in III k pogodbi med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko so na vpogled v 
Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve. 
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Številka posla: 110 

POGODBA O PREVZEMU PRAVIC IN OBVEZNOSTI 

IZ POSOJILNE POGODBE (PROJEKT SLOVENSKIH ŽELEZNIC) Z DNE 12. APRILA 1994 MED SLOVENSKIMI 
ŽELEZNICAMI, D. D., IN EVROPSKO BANKO ZA OBNOVO IN RAZVOJ 

med 

REPUBLIKO SLOVENIJO 

in 

EVROPSKO BANKO 
ZA OBNOVO IN RAZVOJ 

z dne 31. maja 2004 



TA POGODBA (v nadaljevanju "POGODBA O PREVZEMU PRAVIC IN 
OBVEZNOSTI") je bila sklenjena 31. maja 2004 

med 

REPUBLIKO SLOVENIJO (v nadaljevanju "Slovenija"), ki jo zastopa minister za finance 
dr. Dušan Mramor, in 

EVROPSKO BANKO ZA OBNOVO IN RAZVOJ s sedežem na naslovu One Exchange 
Square, London EC2A 2JN, Anglija (v nadaljevanju "banka"), 

(v nadaljevanju skupaj imenovani "pogodbenici", vsaka zase pa "pogodbenica"). 

OB UPOŠTEVANJU NASLEDNJEGA: 

(A) po posojilni pogodbi z dne 12. aprila 1994 med banko in Slovenskimi železnicami, 
d. d. (v nadaljevanju "SŽ") (v nadaljevanju "posojilna pogodba") je banka odobrila SZ 
posojilo v znesku 15,200.000 USD (petnajst milijonov dvesto tisoč dolaijev) in 60,300.000 
DEM (šestdeset milijonov tristo tisoč nemških mark) kot pomoč Sloveniji za izboljšanje 
razmer na njenem mednarodnem železniškem omrežju in kot pomoč SŽ pri izvajanju 
njihovega programa prestrukturiranja železnic; 

(B) po stanju na dan sklenitve te pogodbe znaša celotni znesek neodplačane glavnice dela 
A posojila 5,700.005 USD, celotni znesek neodplačane glavnice dela B posojila pa 
11,561.588 EUR; 

(C) Slovenija in banka sta pogodbenici garancijske pogodbe z dne 12. aprila 1994 (v 
nadaljevanju "garancijska pogodba"), s katero je Slovenija prevzela jamstvo za vse 
obveznosti SŽ iz posojilne pogodbe in v zvezi z njo; 

(D) Državni zbor Slovenije je 27. novembra 1999 sprejel Zakon o železniškem prometu (v 
nadaljevanju "zakon") (Uradni list Republike Slovenije, št. 92/1999, 11/2001, 33/2001 in 
120/2002). Po 34. členu tega zakona je Slovenija pristala, da med drugim prevzame denarne 
pravice in obveznosti SŽ (kot so opredeljene v nadaljevanju) iz posojilne pogodbe in v zvezi z 
njo; 

(E) Državni zbor Slovenije je 14. marca 2003 sprejel Zakon o preoblikovanju javnega 
podjetja Slovenske železnice, d. d. (v nadaljevanju "zakon o preoblikovanju"), s katerim so 
SŽ prenehale obstajati, in je bila namesto njih ustanovljena gospodarska družba z omejeno 
odgovornostjo Holding Slovenske železnice, d. o. o. (v nadaljevanju "Holding SŽ"). Holding 
SŽ je pravni naslednik SŽ; 

(F) za boljše uveljavljanje zakona je Slovenija pripravljena prevzeti denarne pravice in 
obveznosti (kot so opredeljene v nadaljevanju) po določilih in pogojih, določenih v tej 
pogodbi o prevzemu pravic in obveznosti; 

(G) banka je pripravljena soglašati s tem, da Slovenija prevzame denarne pravice in 
obveznosti po določilih in pogojih, določenih v tej pogodbi o prevzemu pravic in obveznosti; 
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(H) podpis te pogodbe o prevzemu pravic in obveznosti je za Slovenijo 14. januarja 2004 
odobril Državni zbor Republike Slovenije, kopija te odobritve pa je bila predložena banki, 

STA SE pogodbenici dogovorili: 

Odstavek 1.01 Opredelitev pojmov 

Z veliko začetnico pisani izrazi v tej pogodbi o prevzemu pravic in obveznosti, ki v njej 
niso drugače opredeljeni, imajo pomen, kot jih je bil določen v posojilni pogodbi. V tej 
pogodbi o prevzemu pravic in obveznosti imajo naslednji izrazi pomen, kot je tu naveden: 

"dan začetka veljavnosti" ima pomen, kot je določen v odstavku 5.01; 

"denarne pravice in obveznosti" pomenijo vsako in vse finančne pravice in 
obveznosti SŽ v zvezi z odplačevanjem posojila, kot so določene v II., VII. in VIII. 
členu posojilne pogodbe; 

"SŽ" pomeni Slovenske železnice, d. d., in glede na sobesedilo tudi njihovega 
pravnega naslednika, družbo Holding Slovenske železnice, d. o. o. 

Odstavek 1.02 Naslovi 

Naslovi členov, odstavkov in priloge so vpisani samo zaradi lažjega sklicevanja nanje in se 
ne smejo uporabiti za razlago te pogodbe o prevzemu pravic in obveznosti. 

Odstavek 2.01 Potrditve 

(a) Slovenija potrjuje, da je dobro seznanjena z roki in pogoji posojilne pogodbe, ki jo je 
prejela v točnem prepisu. Slovenija potrjuje, da soji znani vsi neodplačani zneski iz posojilne 
pogodbe in roki za njihovo odplačilo. 

(b) Slovenija potrjuje in soglaša, da je po stanju na dan sklenitve te pogodbe posojilo že v 
celoti izčrpano inje prenehala pravica SŽ do črpanja. 

Odstavek 3.01 Prevzem 

Z učinkom od dneva začetka veljavnosti: 

(a) Slovenija nepreklicno in brezpogojno prevzema denarne pravice in obveznosti in se 
banki zavezuje sprejeti, spoštovati, izvajati in sicer izpolnjevati vse te denarne pravice in 
obveznosti namesto SŽ; 

1. ČLEN - OPREDELITEV POJMOV IN NASLOVI 

2. ČLEN-POTRDITVE 

3. ČLEN - PREVZEM IN RAZREŠITEV PRAVIC IN OBVEZNOSTI 
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(b) banka potrjuje in soglaša, da Slovenija prevzame denarne pravice in obveznosti iz 
odstavka 3.01 ter s tem odvezuje in razrešuje SŽ vseh teh denarnih pravic in obveznosti v 
obsegu, kot ga Slovenija prevzema po tej pogodbi o prevzemu pravic in obveznosti. 

Odstavek 3.02 Razrešitev 

Banka priznava in potrjuje, da je z učinkom od dneva začetka veljavnosti garant odvezan in 
razrešen vsake in vseh obveznosti po garancijski pogodbi in v zvezi z njo in da garancijska 
pogodba preneha veljati. 

4. ČLEN - NEKATERE ZAVEZE IN PREVZETE OBVEZNOSTI 

Odstavek 4.01 Finančni in ekonomski podatki 

(a) Slovenija naloži družbi Holding SŽ, da pošlje banki takoj, ko bodo na voljo, najpozneje 
pa v šestih mesecih po koncu vsakega poslovnega leta: 

(i) potrjene kopije svojih konsolidiranih računovodskih izkazov, ki so pripravljeni za 
tako leto v skladu z dosledno uporabljenimi mednarodnimi revizijskimi načeli in 
standardi in so jih pregledali neodvisni revizorji v skladu s temi načeli in 
standardi, in 

(ii) poročilo revizorjev. 

Odstavek 4.02 Izjava o nezastavi 

(a) Slovenija se zavezuje zagotoviti, da noben drug zunanji dolg ne bo imel prednosti pred 
posojilom pri dodeljevanju, unovčenju ali razdeljevanju deviz, ki so pod nadzorom ali v korist 
Slovenije. Če bo za zavarovanje katerega koli zunanjega dolga ali dogovora z enakim 
učinkom ustvarjena kakršna koli zastavna pravica na javnem premoženju, ki bo ali bi lahko 
imela za posledico prednostno obravnavanje v korist upnika zunanjega dolga pn 
dodeljevanju, unovčenju ali razdeljevanju deviz, morajo biti s tako zastavno pravico, razen če 
z banko ni drugače dogovorjeno, ipso facto in brez stroškov za banko enako in sorazmerno 
zavarovani tudi glavnica, obresti in drugi stroški posojila in Slovenija mora, če ustvari ah 
dovoli, da se ustvari taka zastavna pravica, pri tem sprejeti izrecno določbo s takim učinkom; 
če pa Slovenija take določbe pri ustvarjeni zastavni pravici na premoženju kake njene 
politične ali upravne enote ne more sprejeti zaradi ustavnih ali drugih pravnih razlogov, bo 
takoj in brez stroškov za banko zavarovala glavnico, obresti in druge stroške posojila z 
enakovredno zastavno pravico na drugem javnem premoženju, ki bo za banko sprejemljivo. 

(b) Navedena obveznost pa se ne uporablja za: 

(1) zastavno pravico, vzpostavljeno na stvareh v času njihovega nakupa, samo za 
zavarovanje plačila kupnine teh stvari ali zavarovanje odplačila dolga, nastalega zaradi 
financiranja nakupa takih stvari, in 

(2) zastavno pravico, ki izhaja iz rednega bančnega poslovanja, s katero so 
zavarovane kratkoročne obveznosti z zapadlostjo do enega leta. 
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5. ČLEN-RAZNO 

Odstavek 5.01 Veljavnost 

Ta pogodba o prevzemu pravic in obveznosti začne veljati tisti dan (v nadaljevanju "dan 
začetka veljavnosti"), ko banka pošlje Sloveniji pisno obvestilo, da je prejela pravno mnenje 
državnega pravobranilca Slovenije, ki je po obliki in vsebini za banko sprejemljivo in vsebuje 
zadeve, opisane v prilogi k tej pogodbi. 

Odstavek 5.02 Izvršljivost 
% 

Pravice in obveznosti pogodbenic iz te pogodbe o prevzemu pravic in obveznosti so 
veljavne in izvršljive v skladu z njihovimi določili, ne glede na morebitno nasprotno notranjo 
zakonodajo. Nobena pogodbenica nima v nobenih okoliščinah pravice uveljavljati nobene 
zahteve, da je kaka določba iz te pogodbe o prevzemu pravic in obveznosti neveljavna, nična 
ali iz katerega koli razloga neizvršljiva. 

Odstavek 5.03 Neuresničevanje pravic 

Nobena zamuda ali opustitev pri uresničevanju katere koli pravice, pooblastila ali 
pravnega sredstva, ki bi ga katera koli pogodbenica iz te pogodbe o prevzemu pravic in 
obveznosti lahko uveljavljala zaradi katere koli kršitve ali zamude, ne zmanjšuje take pravice, 
pooblastila ali pravnega sredstva in ne pomeni, da se jim pogodbenica odreka ali da se je s 
tako kršitvijo ali zamudo sprijaznila; prav tako ukrepanje te pogodbenice zaradi take kršitve 
ali zamude ali katera koli sprijaznitev z njo ne vpliva na nobeno pravico, pooblastilo ali 
pravno sredstvo te pogodbenice v zvezi s katero koli drugo ali poznejšo kršitvijo ali zamudo 
in ga ne zmanjšuje. 

Odstavek 5.04 Obvestila 

Vsako obvestilo ali zaprosilo, ki je ali sme biti dano ali vloženo po tej pogodbi o 
prevzemu pravic in obveznosti, mora biti pisno. Šteje se, daje bilo tako obvestilo ali zaprosilo 
pravilno dano ali vloženo, če je bilo pogodbenici, kiji mora biti dano ali vloženo, dostavljeno 
osebno, po pošti, s telegramom, teleksom ali telefaksom na naslov te pogodbenice, kot je 
naveden spodaj, ali na kateri koli drug naslov, ki ga je pogodbenica pisno sporočila 
pogodbenici, ki daje obvestilo ali vlaga zaprosilo. 

Za Slovenijo: 

Ministrstvo za finance Republike Slovenije 
1502 Ljubljana 
Župančičeva 3 
Slovenija 

Drugi možni naslov za sporočila po telefaksu. (386) 1 478 6705 

Za banko: 

Evropska banka za obnovo in razvoj 
One Exchange Square 
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London EC2A 2JN 
Anglija 
Za: Enota za vodenje posla 

Drugi možni naslov za sporočila po teleksu: 881 2161 
Drugi možni naslov za sporočila po telefaksu: (44) 20 7338 6100 

Odstavek 5.06 Razno 

Določbe VI. in IX. člena ter odstavkov 10.05,11.02,11.03 in 11.04 posojilne pogodbe 
se smiselno uporabljajo za to pogodbo o prevzemu pravic in obveznosti, tako kot če bi bile v 
njej v celoti navedene (vključno in brez škode za njeno splošno veljavnost) in kot da bi se 
sklicevanja na pogodbo v njej nanašala na io pogodbo o prevzemu pravic in obveznosti, 
sklicevanja na posojilojemalca pa na Slovenijo. 
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V POTRDITEV TEGA sta pogodbenici po svojih pravilno pooblaščenih predstavnikih 
podpisali in izročili to pogodbo o prevzemu pravic in obveznosti v štirih (4) izvodih v 
angleškem jeziku, od katerih se vsak šteje kot izvirnik, na dan in leto, ki sta napisana na 
začetku. 

REPUBLIKA SLOVENIJA j 

Podpisal: dr. DUŠAN MRAMOR. 1. r. 
Ime: dr. Dušan Mramor 
Naziv: minister 

EVROPSKA BANKA ZA OBNOVO IN RAZVOJ 

Podpisal: RICCARDO PULITI. 1. r. 
Ime: Riccardo Puliti 
Naziv: direktor 
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PRILOGA - PRAVNA MNENJA 

Na podlagi odstavka 5.01 pogodbe o prevzemu pravic in obveznosti Slovenija dostavi banki 
pravno mnenje svojega državnega pravobranilca, v katerem je med drugim navedeno: 

(a) da je Vlada Slovenije pooblaščena, da nastopa v imenu Slovenije pri sklepanju 
katerih koli pogodb, ki jih je treba skleniti z banko, in da lahko ukrene vse potrebno 
za prevzem in izpolnjevanje obveznosti, vsebovanih v takih pogodbah; 

(b)da je pogodbo o prevzemu pravic in obveznosti v imenu Slovenije pravilno 
podpisal in izročil dr. Dušan Mramor; 

(c) da po slovenski zakonodaji ni nobenih pravnih ovir, da Vlada Slovenije ne bi 
podpisala in izvajala pogodbe o prevzemu pravic in obveznosti; 

(d) da so izpolnjene vse potrebne zahteve za veljavnost pogodbe o prevzemu pravic in 
obveznosti po slovenskem pravu (vključno z ratifikacijo in objavo v Uradnem listu 
Republike Slovenije, vendar ne le to) in da je pogodba o prevzemu pravic in 
obveznosti v celoti veljavna in je veljavna in pravno zavezujoča obveznost 
Slovenije, kije izvršljiva v skladu s svojimi določili; 

(e) da ni nič v nasprotju s pravico banke oziroma da nič ne omejuje njene pravice, da 
zahteva takojšnje in popolno izpolnjevanje denarnih pravic in obveznosti Slovenije 
iz posojilne pogodbe in obveznosti iz pogodbe o prevzemu pravic in obveznosti. 
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EVROPSKA INVESTICIJSKA BANKA 

Flšt. 1.7023 
Fl št. 1.7024 
Fl št. 1.7359 
Flšt. 1.4089 

POGODBA O ODSTOPU IN PREVZEMU PRAVIC IN OBVEZNOSTI 

med 

REPUBLIKO SLOVENIJO 

in 

EVROPSKO INVESTICIJSKO BANKO 

in 

HOLDINGOM SLOVENSKE ŽELEZNICE, d. o. o. 

\ 

Luxembourg, 12. marec 2004 
Ljubljana, 15. julij 2004 

PROJEKT SLOVENSKIH ŽELEZNIC /A 
PROJEKT SLOVENSKIH ZELEZNIC /B 
PROJEKT SLOVENSKIH ZELEZNIC II 

TRANSJUGOSLOVANSKI ŽELEZNIŠKI PROJEKT ll/A 
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TA POGODBA JE SKLENJENA MED: 

Republiko Slovenijo, ki jo zastopa 
Ministrstvo za finance s sedežem na 
Župančičevi 3, 1502 Ljubljana, Republika 
Slovenija, ki ga predstavlja dr. Dušan 
Mramor, minister za finance, 

v nadaljevanju "Republika Slovenija", 

na eni strani, 

Evropsko investicijsko banko s sedežem 
na 100 Boulevard Konrad Adenauer, 
Luxembourg, Veliko vojvodstvo 
Luksemburg, ki jo zastopata g. Cormac 
Murphy, vodja oddelka, in g. Gian 
Domenico Spota, glavni pravni svetovalec, 

v nadaljevanju " banka" 

na drugi strani in 

Holdingom Slovenske železnice, d. o. o., 
s sedežem na Kolodvorski 11, 1000 
Ljubljana, Republika Slovenija, ki ga 
zastopata g. Blaž Miklavčič, generalni 
direktor, in g. Andrej Godec, namestnik 
generalnega direktorja, 

v nadaljevanju "HSŽ", 

na tretji strani. 
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OB UPOŠTEVANJU NASLEDNJEGA: 

1. Banka in HSŽ (v letu 1992 poznan kot Slovenske železnice, p. o. (Uradni list Republike 
Slovenije, št. 33/92), ki so se leta 1995 preoblikovale v Slovenske železnice, d. d. (Uradni list 
Republike Slovenije, št. 71/93), in so od 29. avgusta 2003 registrirane kot Holding Slovenske 
železnice, d. o. o.) sta sklenila naslednje finančne pogodbe (v nadaljevanju skupaj imenovane 
"pogodbe"): 
(a) finančno pogodbo (v nadaljevanju "pogodba A") za projekt slovenskih železnic /A (Fi št. 
1.7023) z dne 10./13. decembra 1993 v znesku, ki je enak vrednosti 38 mio. EUR za pomoč 
Republiki Sloveniji pri izboljšanju razmer na njenem glavnem železniškem omrežju in za pomoč 
HSŽ pri izvajanju njegovega programa preoblikovanja železnic, kot je bila spremenjena s 
pismom z dne 13. avgusta 1996; 
(b) finančno pogodbo (v nadaljevanju "pogodba B") za projekt slovenskih železnic /B (Fi št. 
1.7024) z dne 10./13. decembra 1993 v znesku, ki je enak vrednosti 9 mio. EUR za pomoč 
Republiki Sloveniji pri izboljšanju razmer na njenem glavnem železniškem omrežju in za pomoč 
SŽ pri izvajanju njihovega programa preoblikovanja železnic; 
(c) finančno pogodbo (v nadaljevanju "pogodba C") za projekt slovenskih železnic II (Fi št. 
1.7359) z dne 7711. julija 1994 v znesku, kije enak vrednosti 13 mio. EUR za delno obnovo in 
posodobitev glavne železniške povezave vzhod-zahod v Republiki Sloveniji; 
(d) finančno pogodbo (v nadaljevanju "pogodba D") za transjugoslovanski železniški projekt II 
/A (Fi št. 1.4089) z dne 24. julija 1989 v znesku, ki je enak vrednosti 16 mio. EUR za izvedbo 
programa strateške reforme jugoslovanskih železnic v letih 1989-1993 za dele programa, ki so 
se izvajali v Republiki Sloveniji, ki je bila spremenjena s pismom z dne 8. junija 1995 in za 
katero je HSŽ prevzel vse pravice in obveznosti Železniškega gospodarstva Ljubljana, ki je bil 
prvotni posojilojemalec; 

2. Republika Slovenija je zagotovila jamstvo za pogodbe s sklenitvijo naslednjih garancijskih 
pogodb (v nadaljevanju "garancije") z banko: 
aa) za pogodbo A, garancijsko pogodbo med Republiko Slovenijo in banko z dne 18. januarja 
1994 (v nadaljevanju "garancija A"); 
bb) za pogodbo B, garancijsko pogodbo med Republiko Slovenijo in banko z dne 18. januarja 
1994 (v nadaljevanju "garancija B"); 
cc) za pogodbo C, garancijsko pogodbo med Republiko Slovenijo in banko z dne 7./11. julija 
1994 (v nadaljevanju "garancija C"); 
dd) za pogodbo D, garancijsko pogodbo med Republiko Slovenijo in banko z dne 25. 
avgusta/11, septembra 1997 (v nadaljevanju "garancija D"), ki je nadomestila garancijsko 
pogodbo med Ljubljansko banko - Združeno banko in banko z dne 24. julija 1989; 

3. novembra 1999 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel nov Zakon o železniškem prometu 
(Uradni list Republike Slovenije, št. 92-4349/1999) ("zakon"). Po 34. členu tega zakona 
prevzame Republika Slovenija finančne obveznosti HSŽ (kot so opredeljene v odstavku 3.01 > 
iz (med drugim) prej omenjenih pogodb. Pričakuje pa se, da bo "obveznosti iz projekta" (kot so 
opredeljene v odstavku 3.02) iz pogodb še naprej izpolnjeval HSŽ; 

4. banka je po proučitvi sprememb, ki jih je uvedel zakon, soglašala, da podpiše to pogodbo o 
odstopu in prevzemu pravic in obveznosti (v nadaljevanju "ta pogodba"); 

5. podpis te pogodbe je za HSŽ odobril poslovodni organ (priloga I k pogodbi); 

8. podpis te pogodbe je za Republiko Slovenijo odobril Državni zbor Republike Slovenije (priloga 
II k pogodbi), 

JE s to pogodbo dogovorjeno: 
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1. ČLEN 
Finančna pogodba 

1.01 Republika Slovenija izjavlja, da je dobro seznanjena z roki, pogoji in določbami pogodb, ki jih 
je prejela v točnem prepisu. Poleg tega Republika Slovenija potrjuje, da pozna zneske 
neodplačanih glavnic {kot so določeni v prilogi III) iz pogodb ter roke za njihovo odplačilo. 

2. ČLEN 
Dan začetka veljavnosti 

2.01 Ta pogodba začne veljati tisti dan (v nadaljevanju "dan začetka veljavnosti"), ko banka 
obvesti Republiko Slovenijo in HSŽ, da so zanjo sprejemljiva pravna mnenja iz 5. člena te 
pogodbe. 

3. ČLEN 
Odstop in prevzem pravic in obveznosti 

3.01 Z učinkom od dneva začetka veljavnosti HSŽ odstopi in prenese vse pravice in obveznosti 
glede finančnih obveznosti (kot so opredeljene v nadaljevanju) HSŽ iz pogodb na Republiko 
Slovenijo, Republika Slovenija pa soglaša, da sprejme in prevzame te pravice in obveznosti 
nase. V skladu s tem je vsako sklicevanje na HSŽ v pogodbah glede teh finančnih obveznosti 
od dneva začetka veljavnosti sklicevanje na Republiko Slovenijo. 

V tej pogodbi "finančne obveznosti" pomenijo plačilo katere koli vsote glavnice, obresti, 
provizije, pogodbene kazni, stroškov, izdatkov in drugih zneskov, za katere je navedeno, da 
jih mora HSŽ občasno plačevati banki po pogodbah. 

3.02 Da ne bi bilo dvoma, velja, da prenos obveznosti iz pogodb ne vključuje obveznosti iz projekta 
(kot so opredeljene v nadaljevanju), ki jih mora še naprej izpolnjevati HSŽ, kot je določeno v 
pogodbah. 

V tej pogodbi "obveznosti iz projekta' pomenijo vse prevzete obveznosti HSŽ-iz-katere koli od 
pogodb, v kateri so podrobno navedene obveznosti, ki jih mora izpolniti HSŽ v zvezi z 
izvajanjem in uresničitvijo ustreznih projektov, kar vključuje, ni pa omejeno le na obveznosti 
HSŽ iz 7. in 9. člena pogodbe A in 6. in 8. člena pogodb B, C in D. 

4. ČLEN 
Oprostitev obveznosti 

4.01 Z učinkom od dneva začetka veljavnosti in glede na 3. člen: 

(a) sta glede finančnih obveznosti iz pogodb HSŽ in banka odvezana nadaljnjih medsebojnih 
obveznosti, njune medsebojne pravice pa so razveljavljene, in 
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(b) je Republika Slovenija razrešena in odvezana svojih obveznosti iz vsake garancije. 

S. ČLEN 
Pravna mnenja 

5.01 Takoj po podpisu te pogodbe pravni svetovalec HSŽ izda pravno mnenje, ki je po obliki in 
vsebini za banko sprejemljivo in v katerem je navedeno, da po zakonodaji Republike 
Slovenije velja, da: 

(a) je HSŽ pravilno organiziran in veljavno obstaja kot pravna oseba po zakonodaji 
Republike Slovenije; 

(b) sta to pogodbo v imenu HSŽ pravilno podpisala in izročila g. Blaž Miklavčič, generalni 
direktor, in g. Andrej Godec, namestnik generalnega direktorja; 

(c) je ta pogodba v celoti veljavna in učinkuje in so obveznosti HSŽ iz te pogodbe zanj 
veljavne in zavezujoče ter izvršljive v skladu z njenimi določili; 

(d) torej ni nič v nasprotju s pravico banke ali nič ne omejuje njene pravice, da zahteva 
takojšnjo in popolno izpolnitev obveznosti HSŽ iz pogodb in te pogodbe; 

(e) je izbira francoskega prava kot prava, ki se uporablja za to pogodbo, veljavna in 
izvršljiva v zvezi s katerim koli zahtevkom ali sporom med HSŽ in banko in 

(f) je Sodišče Evropskih skupnosti pristojno v zvezi s katerim koli zahtevkom ali sporom 
v zvezi s to pogodbo in je katera koli sodba tega sodišča v Republiki Sloveniji v celoti 
izvršljiva v skladu z njenimi določili. 

5.02 Takoj po podpisu te pogodbe državni pravobranilec Republike Slovenije izda pravno mnenje, 
ki je po obliki in vsebini za banko sprejemljivo in v katerem je navedeno, da po zakonodaji 
Republike Slovenije velja, da: 

(a) je to pogodbo v imenu Republike Slovenije pravilno podpisal in izročil dr. Dušan 
Mramor, minister za finance; 

(b) so bile izpolnjene vse morebitne-zahteve, potrebne za veljavnost te pogodbe pc 
zakonodaji Republike Slovenije (kar vključuje ratifikacijo in objavo v Uradnem listu 
Republike Slovenije, vendar ne le to), tako da so*obveznosti Republike Slovenije iz te 
pogodbe veljavne in jo zavezujejo ter so izvršljive v skladu z njenimi določili; 

(c) torej ni nič v nasprotju s pravico banke ali nič ne omejuje njene pravice, da zahteva 
takojšnjo in popolno izpolnitev obveznosti Republike Slovenije iz pogodb in te 
pogodbe; 

(d) je izbira francoskega prava kot prava, ki se uporablja za to pogodbo, veljavna in 
izvršljiva v zvezi s katerim koli zahtevkom ali sporom med Republiko Slovenijo in 
banko in 

(e) je Sodišče Evropskih skupnosti pristojno v zvezi s katerim koli zahtevkom ali sporom 
v zvezi s pogodbami in to pogodbo in je katera koli sodba tega sodišča v Republiki 
Sloveniji v celoti izvršljiva v skladu z njenimi določili. 
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6. ČLEN 
Pravni režim pogodbe 

6.01 Veljavno pravo 

Ta pogodba ter njena oblika, sestava in veljavnost se ravnajo po francoskem pravu. 

6.02 Sodna pristojnost 

Pogodbenice se podrejajo izključni pristojnosti Sodišča Evropskih skupnosti (v nadaljevanju 
"sodišče") in vsi spori v zvezi s to pogodbo se predložijo temu sodišču. 

Odločitev sodišča je dokončna in jo kot tako pogodbenice sprejmejo brez omejitev ali 
pridržkov. 

Pogodbenice se odrekajo kakršni koli imuniteti ali pravici, da lahko ugovarjajo sodni 
pristojnosti sodišča. 

7. ČLEN 
Končne določbe 

7.01 Obvestila 

Obvestila in druga sporočila po tej pogodbi se pošiljajo na spodaj navedene ustrezne 
naslove, razen obvestil v zvezi z zagroženimi ali še nerešenimi sodnimi spori, ki se pošiljajo 
na naslov, naveden v točki 2, ki sta ga HSŽ in Republika Slovenija izbrala za domicil: 

- za Republiko Slovenijo: 1) Ministrstvo za finance 
Župančičeva 3 
1502 Ljubljana 
Republika Slovenija 

2) Veleposlaništvo Republike Slovenije 
179, Avenue Luise 
Bruselj 

za banko: * 100 Boulevard Konrad Adenauer 
L-2950 Luxembourg 
Veliko vojvodstvo Luksemburg 

za HSŽ: 1) Kolodvorska 11 
1000 Ljubljana 
Republika Slovenija 

\ 
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2) Veleposlaništvo Republike Slovenije 
179, Avenue Luise 
Bruselj 
Belgija 

Vsaka pogodbenica lahko z obvestilom drugima pogodbenicama spremeni svoje zgoraj 
navedene naslove, pri čemer se naslova pod 2 lahko nadomestita samo z drugim naslovom v 
Evropski uniji. 

7.02 Oblika obvestila 

Obvestila in druga sporočila, za katera so v tej pogodbi določeni stalni roki ali sama določajo 
roke, ki so za naslovnike zavezujoči, se vročijo osebno ali pošljejo s priporočenim pismom, 
telegramom, teleksom, potrjenim telefaksom ali na kakršen koli drug način, ki dokazuje, da jf 
naslovnik prejel obvestilo. Datum vpisa pisma v poštno evidenco oziroma v drugih primerih 
navedeni datum prejema pošiljke je odločilen za določitev roka. 

7.03 Uvodne navedbe in priloge 

Uvodne navedbe in priloge so sestavni del te pogodbe. 

Pogodbi so priiožene te priloge: 

Priloga I - Sklep poslovodnega organa HSŽ, 

Priloga II - Pooblastilo Državnega zbora Republike Slovenije, 

Priloga III - Seznam zneskov neodplačane glavnice na dan 31. decembra 2003. 

V DOKAZ NAVEDENEGA so pogodbenice podpisale to pogodbo v štirih izvirnikih v 
angleškem jeziku. 

Vsako stran te pogodbe, razen te zadnje, so parafirali: v imenu Republike Slovenije ga. Maja 
Košak, svetovalka vlade, v imenu banke g. Gian Domenico Spota, glavni pravni svetovalec, in 
v imenu HSŽ g. .Blaž-Miklavčič,- generalni direktor, in g.-Andrej Godec, namestnik 
generalnega direktorja. 
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Podpisal za 
REPUBLIKO SLOVENIJO 

in v njenem imenu 

Podpisala za 
EVROPSKO INVESTICIJSKO BANKO 

in v njenem imenu 

D. Mramor 

15. julija 2004 v Ljubljani 

Podpisala za 
HOLDING SLOVENSKE ŽELEZNICE, d. o. o., 

in v njegovem imenu 

C. Murphy G. D. Spota 

12. marca 2004 v Luxembourgu 

B. Miklavčič A. Godec 

15. julija 2004 v Ljubljani 
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3. člen 

Za izvajanje pogodb skrbi Ministrstvo za finance. 

4. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati: 
■ zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju posojila 

Evropske banke za obnovo in razvoj, za obnovo Slovenskih železnic - Ljubljana 
(ZPOPNPEB - UL RS, št. 47/93); 

■ zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodb o najetju posojila 
Evropske investicijske banke za obnovo slovenskih železnic (ZPOPNPEI - Uradni list 
RS, št.71/93); 

• zakon o garanciji Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita 
Evropske investicijske banke za projekt Slovenskih železnic II (ZGOPS - Uradni list 
RS, št.39/94); 

■ zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz naslova kredita najetega pri 
Evropski investicijski banki za Transjugoslovanski železniški projekt II/A (ZKPTP - 
Uradni list RS, št. 41/97); 

Ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednai^dne 

5. člen 

pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

k zakonu o ratifikaciji pogodb, s katerimi Republika Slovenija prevzame obveznosti 
Slovenskih železnic d.d. iz naslova posojil najetih pri Evropski banki za obnovo in 

razvoj in Evropski investicijski banki, za obnovo in izgradnjo železniške infrastrukture 

« 

Zakon o železniškem prometu v 34. členu (UL RS št. 92/99,11/01, 33/01, 110/02, 56/03) (v 
nadaljevanju: ZZelP-UPBl) med drugim določa, da Republika Slovenija (RS) prevzame 
izpolnjevanje obveznosti javnega podjetja Slovenske železnice d. d. (SŽ), iz naslova 
naslednjih šestih črpanih posojil, ki so jih SŽ najele pri Evropski investicijski banki (E1B) 
in Evropski banki za obnovo in razvoj (EBRD) za vzdrževanje in modernizacijo obstoječe 
javne železniške infrastrukture: 

■ posojilo Evropske banke za obnovo in razvoj za obnovo Slovenskih železnic - 
Ljubljana v znesku 15.2 milijonov USD in 60.3 milijonov DEM, najet leta 1994; 

■ posojilo Evropske investicijske banke za obnovo slovenskih železnic A v znesku 38 
milijonov EUR, najet leta 1993; 

■ posojilo Evropske investicijske banke za obnovo slovenskih železnic B v znesku 9 
milijonov EUR, najet leta 1993; 

* posojilo Evropske investicijske banke za projekt Slovenskih železnic II v znesku 13 
milijonov EUR, najet leta 1994; 

■ posojilo Evropske investicijske banke za Transjugoslovanski železniški projekt II/A v 
znesku 16 milijonov EUR, najet leta 1989; 

• posojilo Evropske investicijske banke za Transjugoslovanski železniški projekt v 
znesku 16.59 milijonov EUR, najet leta 1984. 

Za posojila iz prvih petih alinej predhodne točke je RS izdala poroštva na podlagi posebnih 
zakonov o poroštvu (ZPOPNPEB - UL RS, št. 47/93; ZPOPNPEI - UL RS, št.71/93; ZGOPS 
— UL RS, št.39/94; ZKPTP - UL RS, št. 41/97). Ker so za obveznosti iz posojila za Trans- 
jugoslovanski železniški projekt, za katerega je v celoti garantirala Ljubljanska banka d.d. 
(tudi za tisti del, ki je bil porabljen v republikah nekdanje SFRJ - Hrvaški, Srbiji, Makedoniji) 
šele konec leta 2001 nastopile razmere, ki so omogočale razrešitev garancijskih obveznosti 
Ljubljanske banke d.d. (t.j. ureditev odnosov med EIB in Zvezno Republiko Jugoslavijo) inje 
postopek za prevzem obveznosti SŽ med RS in EIB bil že v teku, je bilo dogovorjeno, da RS 
ta posojila neposredno prevzame, poroštvo ni bilo več potrebno. 

Vrednost neodplačanega dela navedenih posojil EIB in EBRD, ki jih RS v skladu in na 
podlagi zakona o železniškem prometu prevzema od SŽ, na dan 31.12.2004 po preračunu 
znaša 13.703.835.336,64 SIT. 

RS je za prevzem obveznosti SŽ iz naslova posojil najetih pri EBRD in EIB za obnovo in 
izgradnjo železniške infrastrukture sklenila tri pogodbe, in sicer: 

■ pogodbo z EBRD za prevzem obveznosti SŽ iz naslova posojila, najetega pri tej banki 
leta 1994, ki je bila sklenjena 31. maja 2004 in 

■ dve tripartitni pogodbi z EIB in SŽ za prevzem obveznosti SŽ iz naslova posojil najetih 
v letih 1984, 1989, 1993 in 1994, ki sta bili sklenjeni 15. julija 2004. S prvo pogodbo se 
uredi predem obveznosti iz posojil za obnovo slovenskih železnic A in B v znesku 47 
milijonov EUR, najetih leta 1993, posojila za projekt Slovenskih železnic II v znesku 13 
milijonov EUR, najetega leta 1994 in posojila za Transjugoslovanski železniški projekt 
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II/A v znesku 16 milijonov EUR, najetega leta 1989. Z drugo pogodbo pa se ureja 
prevzem obveznosti iz posojila za Transjugoslovanski železniški projekt v znesku 16.59 
milijonov EUR, najetega leta 1984. Ker je bil za slednjega januarja 2004 odplačan 
zadnji obrok, o čemer je EIB uradno obvestila Ministrstvo za finance v pismu z dne 24. 
januarja 2005 (priloga), ratifikacija pogodbe za prevzem obveznosti SŽ iz naslova 
posojila za Transjugoslovanski železniški projekt v znesku 16.59 milijonov EUR ni 
potrebna, s čimer se strinjajo tudi SŽ. 

Glede na to, da bodo z ratifikacijo spredaj navedenih pogodb obveznosti iz posojilnih pogodb 
med SŽ in EBRD ter SŽ in EIB prenesene na RS, poroštvo ni več potrebno, zato zakoni o 
poroštvu RS za obveznosti iz teh pogodb postanejo brezpredmetni. Zakon o ratifikaciji 
pogodb o prevzemu obveznosti SŽ, ki na novo nastala razmerja med tremi pogodbenimi 
subjekti vnašajo v slovenski pravni red, zaradi tega hkrati določa, da z dnem veljavnosti tega 
zakona prenehajo veljati tudi naslednji zakoni o poroštvu: 

■ zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju posojila 
Evropske banke za obnovo in razvoj, za obnovo Slovenskih železnic - Ljubljana 
(ZPOPNPEB - UL RS, št. 47/93); 

■ zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodb o najetju posojila 
Evropske investicijske banke za obnovo slovenskih železnic (ZPOPNPEI - Uradni list 
RS, št.71/93); 

■ zakon o garanciji Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita 
Evropske investicijske banke za projekt Slovenskih železnic II (ZGOPS - Uradni list 
RS, št.39/94); 

• zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz naslova kredita najetega pri 
Evropski investicijski banki za Transjugoslovanski železniški projekt II/A (ZKPTP - 
Uradni list RS, št. 41/97); 

Glede na to, daje železniška infrastruktura, ki je predmet obravnavanih posojilnih pogodb,"v 
lasti države, je RS tudi kot porok že do sedaj SŽ, kot formalnemu dolžniku, v celoti 
zagotavljala vsa potrebna sredstva v zvezi z odplačevanjem teh posojil iz proračuna. S 
prevzemom posojil od SŽ bo RS tudi formalno postala dolžnik in nadaljevala z 
izpolnjevanjem obveznosti SŽ iz pogodb, ki se zagotavljajo v proračunu RS, zato za njihovo 
izpolnitev ne bo potrebno zagotavljati novih ali dodatnih finančnih virov. Odpravljena bo tudi 
netransparentnost v prikazovanju tovrstnih izdatkov v državnem proračunu ter neracionalno 
transferiranje sredstev iz proračuna na SŽ ob zapadlosti obveznosti. 

Zakon ni predmet usklajevanja s pravnim redom Evropske unije. 
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pi"ecJI og zakona o 

Ratifikaciji sporazuma med vlado 

REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUDLIKE 

TURČIJE O MEDNARODNEM CESTNEM 

PREVOZU POTNIKOV IN BLAGA (BTUMCP) 

"EPA 189-IV 

vUda REPUBLIKE SLOVENIJE 

6^. 2005-1811-0055 
'»Vilka: 00724-33/2005/4 

HUbljana, 07.04.2005 

Republike Slovenije je na 18. redni seji dne 07.04.2005 do|očila besedilo: 

predloga zakona o ratifikaciji sporazuma 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 
^PUBLIKE TURČIJE O MEDNARODNEM CESTNEM 
PREVOZU POTNIKOV IN BLAGA, 

ki 
p 9a Pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
od

Sovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
■avka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlari9 F,epublike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika e 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 Božič, minister za promet, 
dr. Božo Cerar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 

- dr. Peter Verlič, državni sekretar v Ministrstvu za promet, 
- dr. Tomaž Vidic, v.d. direktorja Direktorata za ceste v 

Ministrstvu za promet, 
Meta Bole, pooblaščena ministrica v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Bogdan Potokar, višji svetovalec v Ministrstvu za promet, 
mag. Aleksander Čičerov, pooblaščeni minister v 
Ministrstvu za zunanje zadeve. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

. ZAKON 
RcbRATIFIKACIJI sporazuma med vlado 

Tur* BLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE "CIJE o MFDNARDnNFM RFSTNFM PRFV07 

žilici 

E O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU 
POTNIKOV IN BLAGA 

1. člen 
lcira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado 

Republike Turčije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in 
blaga, sestavljen v Ankari 11. junija 2002. 

2. člen 

Besedilo sporazuma se v izvirniku v angleškem jeziku ter prevodu 
v slovenskem jeziku glasi: 
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SPORAZUM 
MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN 

VLADO REPUBLIKE TURČIJE 
O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU 

POTNIKOV IN BLAGA 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Turčije sta se 

v želji, da bi prispevali k razvoju trgovine in gospodarskih odnosov 
med državama, 

odločeni, da spodbujata sodelovanje pri cestnem prevozu v okviru 
tržnega gospodarstva, 

v skrbi za varstvo okolja in ljudi, racionalno uporabo energije, 
varnost na cesti in izboljšanje delovnih razmer voznikov, 

v prizadevanju za razvoj različnih načinov prevoza, 

ob priznavanju medsebojne prednosti in koristi sporazuma o 
cestnem prevozu 

sporazumeli in odločili, kot sledi: 

I. DEL - SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Obseg 

1. Določbe tega sporazuma se uporabljajo za mednarodni prevoz 
potnikov in blaga po cesti z ozemlja ali na ozemlje ene 
pogodbenice in tranzitno čez ozemlje druge pogodbenice z 
uporabo vozil, ki so registrirana na ozemlju prve pogodbenice. 

2. Ta sporazum ne vpliva na pravice in obveznosti, ki izhajajo iz 
drugih mednarodnih obvez obeh pogodbenic, niti ne na pravo 
Evropske unije ali sporazume med Evropsko unijo in državami 
ne članicami. 

2. člen 
Pomen izrazov 

V tem sporazumu: 

1. "prevoznik" pomeni katero koli fizično ali pravno osebo, ki 
ima sedež podjetja na ozemlju ene od pogodbenic in je 
registrirana za opravljanje prevoza potnikov ali blaga; 

2. "vozilo" pomeni vozilo, registrirano na ozemlju ene od 
pogodbenic in je po konstrukciji in opremi namenjeno prevozu 
potnikov ali blaga; 

3. "registracija" pomeni, da pristojni organ pogodbenice dodeli 
vozilu identifikacijsko številko (registrsko številko); 

4. "prevoz" pomeni vožnjo s polnim ali praznim vozilom, tudi če 
se vozilo, priklopnik ali polpriklopnik na delu vožnje prevaža z 
vlakom ali ladjo; 

5. "kabotaža" pomeni prevoz potnikov ali blaga, ki ga Pre^ern|jU 
ene pogodbenice opravlja med posameznimi kraji na o 
druge pogodbenice; 

6. "kombinirani prevoz" pomeni prevoz blaga, pri čemer voz' ^ 
ali priklopnik, polpriklopnik, zamenljivo tovorišče, za J 
vlečnim vozilom ali brez njega uporablja cesto za zac 
končno etapo vožnje, ki je čim krajša, in del poti P° 
železnici, vodni poti ali morju; 

7. "ozemlje pogodbenice" pomeni ozemlje Republike Slove J 
oziroma ozemlje Republike Turčije; 

nzem'l® 
8. "država, v kateri je sedež podjetja" pomeni .0ga 

pogodbenice, na katerem ima prevoznik sedež s 
podjetja in na katerem je vozilo registrirano; 

9. "država gostiteljica" pomeni ozemlje pogodbenice-j^^ 
katerem prevoznik opravlja prevoz, ne da bi imel 
registrirano vozilo in sedež svojega podjetja; 

10. "avtobus" pomeni vozilo, ki je registrirano na ozeml'u in 
pogodbenic in je po konstrukciji in opremi pnm več 
namenjeno prevozu potnikov ter ima poleg voznikov 
kot osem sedežev; 

11. "linijski prevoz potnikov" pomeni prevoz P°tnj^°tno v 
določeni progi, ki se opravlja med državami ali gcjorT1 in 
skladu z vnaprej določenim in objavljenim voznim 
tarifami. 
Potniki vstopajo ali izstopajo na vnaprej določenih pos 
v skladu z itinerarjem; 

sa vnaPr®i 
12. "izmenični prevoz" pomeni prevoz, pri katerem jtjain 

oblikovane skupine potnikov prevažajo z več voznj 
nazaj iz istega odhodnega kraja v isti namembni kr ' _toVali 
Vsaka skupina, sestavljena iz potnikov, ki so o P^gjni 
skupaj, se pozneje pripelje nazaj v odhodni kr®'' za{n0> 
oziroma namembni kraj pomeni kraj, kjer se voznj ^^rn 
oziroma kraj, kjer se vožnja konča, pri čemer so 
primeru vključeni okoliški kraji v polmeru 50 km. 

Izmenični prevoz lahko vključuje nastanitev p0,n 

namembnem kraju in po potrebi med vožnjo. 

V nizu izmeničnih voženj se prva vožnja nazaj v odhodru^^ 
zadnja vožnja v namembni kraj opravita s praznim vo 

ne K"' 
13."občasni prevoz" pomeni prevoz, ki ni 

linijski prevoz potnikov niti ne kot izmenični prevoz objas'11 

ali število prevozov ne vpliva na njegovo uvrstitev 
prevoz; 
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kontrolni dokument" pomeni potniško spremnico za 
avtobuse, ki je v skladu z vzorcem, določenim v sporazumu 
asor. 

II. DEL - PREVOZ POTNIKOV 

3. člen 
Linijski prevoz 

2a linijski prevoz, ki se opravlja z avtobusom, velja sistem 
dovoljenj, ki jih izda pristojni organ v državi odhoda, namembni 
državi ali državi tranzita. 

Vl°9o za dovoljenje je treba predložiti pristojnemu organu v 
oržavi, v kateri ima prevoznik sedež svojega podjetja. Če 
Pristojni organ vlogo odobri, se dovoljenje pošlje pristojnemu 
0rganu druge pogodbenice. 

O obliki vloge za dovoljenje in dokumentih, ki ji morajo biti 
Priloženi, odloča skupni odbor, ustanovljen po 14. členu tega 
sPorazuma. 

Dovoljenja se izdajo na podlagi doseženega soglasja pristojnih 
organov pogodbenic. 

Odločitev, da se dovoljenje odobri ali zavrne, se sprejme v 
,r<* mesecih. 

dovoljenja veljajo največ pet let. Določajo pogoje opravljanja 
Prevozov, vključno z okoljevarstvenimi in varnostnimi 
'andardi, ki jih morajo izpolnjevati vozila. 

O spremembah pogojev opravljanja prevozov in o odpovedi 
ln|je se odloča po postopku, določenem v drugem in tretjem 
odstavku tega člena. 

če ni več povpraševanja po prevozih, lahko prevoznik linijo 
opove s predložitvijo vloge pristojnim organom, ki so 
ovoijenja izdali, in strankam Pristojni organi odločajo o vlogi 

®h mesecih po njenem prejetju. 

4. člen 
Občasni in izmenični prevoz 

občasni in izmenični prevoz, ki se opravlja z avtobusom, 
6'ia sistem dovoljenj ali dovolilnic, ki jih izda pristojni organ v 

avi odhoda, namembni državi ali državi tranzita. 

izjema k prvemu odstavku je spodaj navedeni prevoz 
Proščen sistema dovoljenj ali dovolilnic na ozemlju države 

9°stiteljice: 
a) krožne vožnje zaprtih vrat, pri katerih se isto vozilo 

uPorablja za prevoz iste skupine potnikov ves čas 
Potovanja in jo tudi pripelje nazaj v odhodni kraj, 

^ prevoz s polnim vozilom v namembni kraj in s praznim 
vozilom nazaj v odhodni kraj, 

Q\ 
Prevoz s praznim vozilom v namembni kraj in s polnim 
vozilom nazaj v odhodni kraj pod pogojem, da je potnike 
Predhodno pripeljal isti prevoznik na ozemlje pogodbenice, na katerem jih spet prevzame in odpelje na ozemlje države, 

katerem ima sedež svojega podjetja, v skladu s 
kontrolnim dokumentom. 

3. Med potovanjem z liberaliziranim prevozom ni dovoljeno 
sprejemati potnikov v vozilo, razen če je za to izdano posebno 
dovoljenje. 

Skupni odbor, ustanovljen po 14. členu tega sporazuma, lahko 
dopolni vrste občasnega in izmeničnega prevoza, za katere 
dovoljenja ali dovolilnice niso potrebni. 

4. Vlogo za dovoljenje ali dovolilnico je treba predložiti pristojnemu 
organu v državi gostiteljici. 

Skupni odbor, ustanovljen po 14. členu tega sporazuma, 
odloča o obliki vloge za dovoljenje ali dovolilnico in o 
dokumentih, ki ji morajo biti priloženi. 

Odločitev, da se dovoljenje ali dovolilnica odobri ali zavrne, se 
sprejme v enem mesecu. 

5. Za občasni in izmenični prevoz, ki je oproščen dovoljenj ali 
dovolilnic in se opravlja z avtobusi, je potreben kontrolni 
dokument. Pogoje za uporabo in vsebino kontrolnega 
dokumenta določi skupni odbor, naveden v 14. členu tega 
sporazuma. 

5. člen 
Skupne določbe za prevoz potnikov 

1. Dovolilnice za prevoz niso prenosljive na druge prevoznike. 

2. Opravljanje kabotaže je prepovedano. Lokalni izleti, 
organizirani izključno za skupino potnikov, ki jih v ta kraj pripelje 
isti prevoznik, se ne štejejo za kabotažo pod pogojem, da so 
vpisani v potniški spremnici in jih odobri pristojni organ. 

III. DEL - PREVOZ BLAGA 

6. člen 
Sistem dovolilnic 

1. Prevozniki, katerih sedež podjetja je na ozemlju pogodbenice, 
lahko na podlagi sistema dovolilnic na ozemlju druge 
pogodbenice opravljajo: 

a) prevoz med ozemljema pogodbenic, 

b) prevoz med krajem na ozemlju druge pogobenice in krajem 
na ozemlju tretje države pod pogojem, da vožnja vključuje 
državo, v kateri ima prevoznik sedež svojega podjetja. 
Ta omejitev ne velja za vožnje praznega vozila, 

c) tranzitni prevoz. 

2. Kabotaža je dovoljena samo s posebnim dovoljenjem države 
gostiteljice. 

7. člen 
Prevoz, za katerega dovolilnice niso potrebne 

1. Kot izjema k 6. členu so naslednje vrste prevoza oproščene 
dovolilnic: 

a) prevoz z vozili, katerih skupna dovoljena masa, vključno 
s priklopniki, ne presega 6 ton ali katerih dovoljena 
nosilnost, vključno s priklopniki, ne presega 3,5 tone, 



b) občasen prevoz na letališča ali z njih v primerih, ko je 
letalski prevoz preusmerjen, 

c) prevoz poškodovanih ali pokvarjenih vozil in prevoz 
servisnih vozil, 

d) vožnje praznega tovornega vozila, poslanega kot 
zamenjava za vozilo, ki se je pokvarilo v drugi državi, in 
po popravilu tudi povratna vožnja vozila, ki se je pokvarilo, 

e) prevoz rezervnih delov in potrebščin za ladje in letala, 

f) prevoz medicinskih potrebščin in opreme za nujne 
primere, še zlasti ob naravnih nesrečah in človekoljubnih 
potrebah, 

g) prevoz umetniških del in predmetov za sejme in razstave 
ali za nekomercialne namene, 

h) prevoz gledaliških rekvizitov, pripomočkov in živali na 
gledališke, glasbene, filmske, športne ali cirkuške 
predstave, sejme ali praznovanja ter z njih v 
nekomercialne namene in tistih, ki so namenjeni za radijska 
snemanja ali filmsko ali televizijsko produkcijo, 

i) selitveni prevoz, ki ga opravljajo podjetja s posebnim 
osebjem in opremo v ta namen, 

j) prevoz posmrtnih ostankov, 

k) prevoz pošte. 

2. Skupni odbor, naveden v 14. členu tega sporazuma, lahko 
razširi ali skrči seznam vrst prevoza, za katere dovolilnice 
niso potrebne. 

8. člen 
Skupne določbe za prevoz blaga 

1. Pristojna organa pogodbenic si vsako leto izmenjata 
dogovorjeno število neizpolnjenih obrazcev dovolilnic. 

Dovolilnice za prevoz blaga veljajo 13 mesecev od začetka 
vsakega koledarskega leta. 

2. Dovolilnice niso prenosljive. 

3. Dovolilnice se lahko hkrati uporabljajo samo za eno vozilo. Pri 
kombinaciji vozil je motorno vozilo odločilen dejavnik pri izdaji 
ali oprostitvi dovolilnice. 

4. Skupni odbor, naveden v 14. členu tega sporazuma, določi 
kvoto, vrsto in kakršne koli dodatne pogoje za uporabo 
dovolilnic. 

5. Opravljanje kabotaže je prepovedano, razen če jo posebej 
dovoli pristojni organ v državi gostiteljici. 

IV. DEL - SKUPNE DOLOČBE 

9. člen 
Davčne določbe 

1. Prevoz z vozili, registriranimi na ozemlju ene pogodbenice, ki 
se začasno opravlja na ozemlju druge pogodbenice po določilih 
tega sporazuma, je oproščen plačila vseh davkov v zvezi z 
lastništvom, registracijo in upravljanjem vozil. 

2. Gorivo, ki je v serijsko vgrajenih, standardnih rezervoa
bf)a 

vozila in je namenjeno pogonu vozila, ter maziva, Potrf 
za delovanje motornega vozila, so na ozemlju ^rza^a 
gostiteljice oproščena vseh uvoznih carin pod pogojem, 
prevoznik upošteva ustrezne carinske predpise. 

se v 3. Za prevoz, za katerega veljajo določila tega sporazuma, 
državi gostiteljici plačujejo cestne pristojbine (izražene ^ 
tonski kilometri) in cestnine za uporabo cestnega omrezj 
mostov. Cestnine se prevoznikom pogodbenic zaračuna 
brez razlikovanja. 

10. člen 
Mase in dimenzije 

vozila 1. Največja dovoljena masa, osna obremenitev in dimenzije 
ne smejo presegati tistih, ki so vpisane v re9's,ra?t'i|jjCi. 
dokumentih, niti ne zgornjih meja, veljavnih v državi gosti 

2. Uporaba vozil, katerih masa in dimenzije presegajo doVO!j®|1(T1 
zgornjo mejo, je v državi gostiteljici dovoljena le s pose 
dovoljenjem, ki se pridobi vnaprej. 

11. člen 
Oprema in druge značilnosti 

1. Oprema, ki je v vozilih nameščena za sPrem''an^0ra 
nadzorovanje časa vožnje in časa počitka posadke, 
biti v skladu z določbami sporazuma AETR. 

2. Pogodbenici se zavezujeta, da bosta v okviru tega sPora^(ne 
spodbujali uporabo vozil, ki izpolnjujejo stroge var 
standarde in standarde glede emisij. 

Skupni odbor, naveden v 14. členu, lahko pri ocjlo^a. Ki 
kvotah in prihodnji liberalizaciji ugodneje °bravnava.V

ncjarde 
izpolnjujejo najsodobnejše varnostne standarde in s 
glede emisij. 

12. člen 
Nadzor 

Dovolilnice, dovoljenja, kontrolni in drugi dokumenti, P0,r® n po 
dvostranskih sporazumih, sklenjenih med pogodbenicam^. na 
notranjem pravu, morajo biti v vozilif, !p jih je treba po odbor, 
zahtevo uradnih oseb, ki opravljajo nadzor. Skupni 
ustanovljen po 14. členu tega sporazuma, d°'° 
dokumentov. 

13. člen 
Obveznosti prevoznikov in kazni 

1. Prevozniki pogodbenice in posadke njihovih vozil in 
ozemlju druge pogodbenice spoštovati veljavne 
predpise v tej pogodbenici. 

2. Če prevoznik pogodbenice krši določbe tega sp> ^ br0Z 
pogodbenica, na katere ozemlju je bila storjena kr ^g0 
vpliva na svoje lastne pravne postopke uradno ob ^ njer>i 
pogodbenico, ki bo ukrepala tako, kot je doloC® Q prjstojn' 
notranji zakonodaji. V posebej hudih primerih lan ^gr or- 
organ države gostiteljice začasno prepove vstop. ^ sprejrft0 
gan v državi, v kateri ima prevoznik svoj sedež, sptg\e^ 
odločitve. Pogodbenici se medsebojno obveščata 
odločitvah. 

poročevalec, št. 23 40 12. aPr" 



14. člen 
Sodelovanje in skupni odbor 

Pristojna organa pogodbenic ukreneta vse potrebno za 
^vajanje in uporabo tega sporazuma in si izmenjavata vse 
koristne informacije. Medsebojno se tudi obveščata o kakršni 
koli spremembi v notranji zakonodaji, ki bi vplivala na uporabo tega sporazuma. Pristojna organa si medsebojno pomagata 
Pn izvajanju tega sporazuma. Osebni podatki, izmenjani v 
okviru sodelovanja med pogodbenicama, so zaupni in se ne 
smejo uporabiti za kakršen koli drug namen kot za tistega, za 
katerega so bili sporočeni. 

Za izvajanje tega sporazuma in reševanje vprašanj v zvezi s 
em sporazumom pogodbenici ustanovita skupni odbor. 

pogodbenici si po svojih najboljših močeh prizadevata za 
liberalizacijo prevoza. Pri tem lahko skupni odbor odloči, za 
katere oblike prevoza dovolilnice niso potrebne. 

2. 

V. DEL - KONČNE DOLOČBE 

15. člen 
Začetek veljavnosti in trajanje sporazuma 

Ta sporazum začne veljati, ko se pogodbenici medsebojno 
uradno obvestita, da so izpolnjene ustavne zahteve, ki se 
nanašajo na začetek veljavnosti mednarodnih sporazumov. 

Ta sporazum velja za nedoločen čas; ena ali druga 
pogodbenica ga lahko odpove s pisnim obvestilom o odpovedi 
najpozneje tri mesece pred koncem koledarskega leta. 

Sestavljeno v Ankari 11. junija 2002 v dveh izvirnikih v angleškem 
jeziku. 

Za Vlado 
Republike Slovenije 
Jakob Presečnik 

Za Vlado 
Republike Turčije 

dr. Oktay Vurai 

3. člen 

' 'dajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

sta ' ?• junija 2002 v Ankari podpisala minister za promet 
in J* e Slovenije, g. Jakob PRESEČNIK in minister za Promet 

eze Republike Turčije, g. dr. Vurai 

za sklenitev sporazuma so v vzpostavitvi pogojev in 
tejjj ,a Za nadaljnji nemoteni cestni prevoz potnikov in blaga na 
rnBcj 

načela vzajemnosti in potreb po razvoju cestnega prevoza 
ar?avama in v tranzitu čez njuni ozemlji. 

Sp 
blgng*Urn s svojimi določbami ureja cestni promet potnikov in 
ozerr).

med državama pogodbenicama in v tranzitu čez njuni 
o*e/n/'" 'f0f ,uc*' Potovanje praznih vozil. Prevoz blaga med l6rna obeh pogodbenic, med krajem na ozemlju druge 

pogodbenice in krajem na ozemlju tretje države ter v tranzitu, se 
lahko opravlja na podlagi dovolilnic. 

Sporazum v skladu s 75. členom Zakona o zunanjih zadevah 
ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Sklenitev mednarodne pogodbe ne zahteva izdajo novih ali 
spremembom veljavnih predpisov. 

Za izpolnitev mednarodne pogodbe ni potrebno zagotoviti dodatnih 
finančnih sredstev iz proračuna. 

Sporazum ni predmet usklajevanja s pravnim redom EU. 
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^edlog zakona o 

Ratifikaciji protokola h konvenciji o 

medsebojni pravni pomoči v kazenskih 

zadevah med državami članicami 

evropske unije, ki jo je svet pripravil 

o Na PODLAGI 34. ČLENA POGODBE O EVROPSKI 

UNIJI (MPKPPK) 

190-IV 

vUda REPUBLIKE SLOVENIJE 

^A: 2004-1811-0037 
številka: 00724-32/2005/4 
tuljana, 07.04.2005 

Republike Slovenije je na 18. redni seji dne 07.04.2005 
°'°čila besedilo: 

PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI PROTOKOLA H 
KONVENCIJI O MEDSEBOJNI PRAVNI POMOČI V 
kazenskih zadevah med državami članicami 
EVROPSKE unije, ki jo je svet pripravil na 
PODLAGI 34. ČLENA POGODBE O EVROPSKI UNIJI, 

ki 9a pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 

stavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

M!3"-*3 Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika ade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
javnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 

l®ni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
Ieies sodelovali: 

ZAKON 
- O RATIFIKACIJI 

PROTOKOLA H KONVENCIJI O MEDSEBOJNI 
DR*. Nl POMOČI V KAZENSKIH ZADEVAH MED 
SVpt yAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE, KI JO JE CT PRIPRAVIL NA PODLAGI 34. ČLENA POGODBE 

O EVROPSKI UNIJI 

1. člen 
Ratificira 
kazen Se Protokol h Konvenciji o medsebojni pravni pomoči v sK'h zadevah med državami članicami Evropske unije, ki 

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
dr. Lovro Šturm, minister za pravosodje, 
dr. Andrej Bajuk, minister za finance, 
dr. Božo Cerar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Robert Marolt, državni sekretar v Ministrstvu za 
pravosodje, 
Bogomir Špiletič, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 
Klavdijo Stroligo, direktor Urada Republike Slovenije za 
preprečevanje pranja denarja, 
Meta Bole, pooblaščena ministrica v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Drago Smole, pooblaščeni minister v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
mag. Aleksander Čičerov, pooblaščeni minister v 
Ministrstvu za zunanje zadeve, 
Andreja Purkart Martinez, prva svetovalka v Ministrstvu 
za zunanje zadeve. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

jo je Svet pripravil na podlagi 34. člena Pogodbe o Evropski uniji, 
podpisan 16. oktobra 2001 v Luxembourgu. 

2. člen 

Besedilo protokola se v izvirniku v angleškem jeziku ter v prevodu 
v slovenskem jeziku glasi: 
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PROTOKOL 

h Konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami 
članicami Evropske unije, ki jo je Svet pripravil na podlagi 34. člena Pogodbe o 

Evropski uniji 

VISOKE POGODBENICE tega protokola, države članice 
Evropske unije, 

SO SE 

OB SKLICEVANJU na Akt Sveta z dne 16. oktobra 2001 o pripravi 
Protokola h Konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih 
zadevah med državami članicami Evropske unije, 

OB UPOŠTEVANJU sklepov, sprejetih na zasedanju Evropskega 
sveta vTampereju 15. in 16. oktobra 1999, in potrebe po njihovem 
takojšnjem izvajanju za vzpostavitev območja svobode, varnosti 
in pravice, 

OB UPOŠTEVANJU priporočil izvedencev ob predložitvi 
medsebojnih ocenjevalnih poročil na podlagi Skupnega ukrepa 
Sveta 97/827/PNZ z dne 5. decembra 1997, ki na nacionalni ravni 
vzpostavljajo mehanizem za ocenjevanje uresničevanja in 
izvajanja mednarodnih obveznosti' v boju proti organiziranemu 
kriminalu, 

PREPRIČANE, da je treba v boju proti kriminalu, zlasti 
organiziranemu, pranju denarja in finančnemu kriminalu na področju 
medsebojne pravne pomoči v kazenskih zadevah sprejeti dodatne 
ukrepe, 

DOGOVORILE O NASLEDNJIH DOLOČBAH, ki so priložene 
Konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah 
med državami članicami Evropske unije z dne 29. maja 20002, v 
nadaljevanju "Konvencija o medsebojni pravni pomoči iz leta 2000", 
in so njen sestavni del: 

1. člen 
Zaprosilo za podatke o bančnih računih 

1. Vsaka država članica pod pogoji iz tega člena sprejme v odgovor 
na zaprosilo druge države članice vse potrebne ukrepe za 
ugotavljanje, ali ima ali upravlja fizična ali pravna oseba, proti 
kateri je uvedena preiskava zaradi kaznivega dejanja, enega ali 
več računov katere koli vrste in pri kateri koli banki na njenem 
ozemlju, in če taki računi obstajajo, priskrbi vse podatke o 
ugotovljenih računih. 

Podatki, če se zanje zaprosi in se lahko pridobijo v razumnem 
roku, vključujejo tudi račune, za katere je oseba, proti kateri teče 
postopek, pooblaščena. 

2. Obveznost, ki je določena v tem členu, se uporablja samo, če 
ima te podatke banka, ki vodi račun. 

3. Obveznost iz tega člena se uporablja samo, če se preiskav 
nanaša na: 

- kaznivo dejanje, za katero je zagrožena kazen oclvz^t 
prostosti ali je mogoče odrediti drug ukrep, ki omejuje Pr0 j 
za vsaj štiri leta v državi prosilki in vsaj dve leti v zapr 
državi, ali 

- kaznivo dejanje iz 2. člena Konvencije o ustanovitvi Evropske9 
policijskega urada iz leta 1995 (Konvencije o Europolu) aH P 
k navedeni konvenciji, kot je bila spremenjena, ali 

- kaznivo dejanje, navedeno v Konvenciji o zaščiti finan^ 
interesov Evropskih skupnosti iz leta 1995, Protokolu k na^enCjjj 
konvenciji iz leta 1996 ali Drugem protokolu k navedeni kon 
iz leta 1997, če ni vključeno v Konvenciji o Europolu. 

4. Organ, ki zaprosi, v zaprosilu navede: 

- razloge, zaradi katerih meni, da so zaprošeni podatki verje 
bistvenega pomena za preiskavo kaznivega dejanja, 

• h r?avi vodij0 

- na podlagi česa predvideva, da banke v zaprošeni au* 
navedeni račun, in če je mogoče, katere so te banke, 

- vse podatke, ki jih ima na voljo, in bi lahko olajšali izvrš" 
zaprosila. 

5. Za izvršitev zaprosila v skladu s tem členom fosili 
lahko določijo enake pogoje, kot se uporabljajo v zvezi z 
za preiskavo in zaseg. 

. i,a 34 č'ena 

6. Svet lahko na podlagi točke (c) drugega odstavi orat>e 
Pogodbe o Evropski uniji odloči o razširitvi področ|a 
tretjega odstavka. ' 

Zaprosila za podatke o bančnih transakcijah 

1. Na zaprosilo države prosilke zaprošena država pošlje P° v 
o določenih bančnih računih in bančnih transakcijah, ^unov, 
določenem obdobju opravljale prek enega ali več s ^ateriH 
navedenih v zaprosilu, vključno s podatki o vseh računi , 
ali na katere je bilo opravljeno nakazilo. 

1)3(1^' ^ 
2. Obveznost iz tega člena se uporablja samo, če ima 
vodi račun, podatke. 

3. Država prosilka v svojem zaprosilu navede, zakaj m^nJjanja. 
zaprošeni podatki pomembni za preiskavo kaznivega 

države 
4. Za izvršitev zaprosila v skladu s tem členom '^.^gprosi1' 
članice določijo enake pogoje, kot se uporabljajo v zvezi 
za preiskavo in zaseg. 

UL L 344, 15. 12.1997, str. 7. 
UL C 197,12.7. 2000, str. 3. 
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3. člen 
Zaprosila za spremljanje bančnih transakcij 

države članice se zavežejo, da bodo zagotovile, da lahko 
b *fProsilo druge države članice v določenem obdobju spremljajo Cne transakcije, ki se opravljajo prek enega ali več računov, 

edenih v zaprosilu, in o ugotovitvah obvestijo državo prosilko. 

Dod^aVa v zaprosilu navede, zakaj meni, da so zaprošeni a,ki pomembni za preiskavo kaznivega dejanja. 

Orn
0dloa«ev o spremljanju bančnih transakcij sprejmejo pristojni 

nis n' 2aPro®ene države za vsak primer posebej ob upoštevanju ne nacionalne zakonodaje. 
4. O 
Sd Praktičnih podrobnostih "v zvezi s spremljanjem se 

turnejo pristojni organi države prosilke in zaprošene države. 

vsaki 

4. člen 
Zaupnost 

da h 3 država članica sprejme vse potrebne ukrepe, da zagotovi, 
drža3,01*6 sv°'im strankam ali tretjim osebam ne razkrijejo, da so Vl prosilki poslale podatke v skladu s 1., 2. ali 3. členom ali 

Preiskava poteka. 

5. člen 
Dolžnost obveščanja 

za [j['stoini organ zaprošene države med izvrševanjem zaprosila 
Prei lf

dseb°)no pravno pomoč meni, da bi bilo treba opraviti 
ni bil P™0'00 n'so P'le predvidene ali jih v času zaprosila 
da m°goče navesti, o tem takoj obvesti organ države prosilke, u omogoči nadaljnje ukrepanje. 

6. člen 
D°datna zaprosila za medsebojno pravno pomoč 

*adar 

^Isebo 
^Prosilo 

rne(j pristojni organ države prosilke vloži zaprosilo za 
°ino pravno pomoč, s katerim se dopolnjuje predhodno 

2aPro P°novna predložitev podatkov, predloženih v prvotnem potre,Sllu' ni potrebna. Dodatno zaprosilo vsebuje podatke, 
ne za identifikacijo prvotnega zaprosila. 

Vložil V s'<'ac'u 2 veljavnimi določbami pristojni organ, ki je 
2aPr ^Prosilo za medsebojno pravno pomoč, sodeluje pri izvršitvi 
Pose S v 2aProšeni državi in je tam navzoč, lahko brez 
Wa

K
nja v določbo tretjega odstavka 6. člena Konvencije o 

nepo eb°ini Pravni pomoči iz leta 2000 vloži dodatno zaprosilo Sredno pri pristojnem organu zaprošene države. 

??Va članica 2avrnit. 

7. člen 
Bančna tajnost 

se ne sme sklicevati na bančno tajnost kot razlog 
Pravn  sodelovanja v zvezi z zaprosilom za medsebojno 0 Pomoč iz druge države članice. 

]• ^ecj 

8. člen 
Davčna kazniva dejanja 

*6 2a 
Se^°jna pravna pomoč se ne sme zavrniti samo zato, ker 

Steje 
si'° nanaša na kaznivo dejanje, ki ga zaprošena država a davčno kaznivo dejanje. 

^ Če 
p0staJ]r^ava Danica za izvršitev zaprosila za preiskavo ali zaseg ,a Pogoj, da je kaznivo dejanje, ki je razlog za zaprosilo, 

kaznivo tudi po njeni zakonodaji, je ta pogoj v zvezi s kaznivimi 
dejanji iz prvega odstavka izpolnjen, če kaznivo dejanje po naravi 
ustreza kaznivemu dejanju po njeni zakonodaji. 

Zaprosilo se ne sme zavrniti zato, ker zakonodaja zaprošene 
države ne določa iste vrste davkov ali dajatev ali njeni predpisi na 
področju davkov, dajatev, carin in deviz niso enaki zakonodaji 
države prosilke. 

3. 50. člen Schengenske izvedbene konvencije se razveljavi. 

9. člen 
Politična kazniva dejanja 

1. Pri medsebojni pravni pomoči med državami članicami 
zaprošena država ne sme nobenega kaznivega dejanja šteti za 
politično kaznivo dejanje, za kaznivo dejanje, ki je povezano s 
političnim kaznivim dejanjem, ali za kaznivo dejanje iz političnih 
motivov. 

2. Vsaka država članica lahko ob predložitvi uradnega obvestila 
iz drugega odstavka 13. člena izjavi, da bo prvi odstavek 
uporabljala samo v zvezi s: 

(a) kaznivimi dejanji iz 1. in 2. člena Evropske konvencije o zatiranju 
terorizma z dne 27. januarja 1977 in 

(b) kaznivimi dejanji dogovarjanja ali združevanja z namenom 
storitve enega ali več kaznivih dejanj iz 1. in 2. člena Evropske 
konvencije o zatiranju terorizma, če ta dejanja ustrezajo opisu 
ravnanja iz četrtega odstavka 3. člena Konvencije o izročitvi med 
državami članicami Evropske unije z dne 27. septembra 1996. 

3. Pridržki na podlagi 13. člena Evropske konvencije o zatiranju 
terorizma se ne uporabljajo pri medsebojni pravni pomoči med 
državami članicami. 

10. člen 
Pošiljanje zavrnitev Svetu in vključevanje Eurojusta 

1. Če se zaprosilo zavrne na podlagi: 

- točke (b) 2. člena Evropske konvencije o medsebojni pravni 
pomoči ali točke (b) drugega odstavka 22. člena Beneluške 
pogodbe ali ; 

- 51. člena Schengenske izvedbene konvencije ali 5. člena 
Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči ali 

- petega odstavka 1. člena ali četrtega odstavka 2. člena tega 
protokola, 

država prosilka pa vztraja pri svojem zaprosilu in ni mogoče najti 
rešitve, zaprošena država pošlje utemeljeno odločitev o zavrnitvi 
zaprosila v vednost Svetu zaradi morebitne ocene pravosodnega 
sodelovanja med državami članicami. 

2. Pristojni organi države prosilke bodo lahko Eurojust po njegovi 
ustanovitvi obvestili o vseh težavah v zvezi z izvršitvijo zaprosila 
glede na prvi odstavek, zato da se najde mogoča praktična rešitev 
v skladu z določbami akta o ustanovitvi Eurojusta. 

11. člen 
Pridržki 

V zvezi s tem protokolom se ne smejo izraziti nobeni pridržki 
razen tistih iz drugega odstavka 9. člena. 

"Ml 2005 45 poročevalec, št. 23 



12. člen 
Ozemeljska veljavnost 

Ta protokol začne veljati za Gibraltar, ko zanj začne veljati 
Konvencija o medsebojni pravni pomoči iz leta 2000 v skladu s 
26. členom konvencije. 

13. člen 
Začetek veljavnosti 

1. Države članice sprejmejo ta protokol v skladu s svojimi ustavnimi 
zahtevami. 

2. Države članice uradno obvestijo generalnega sekretarja Sveta 
Evropske unije, da so končani potrebni ustavni postopki za 
sprejetje tega protokola. 

3. V osmih državah članicah začne ta protokol veljati 90 dni po 
uradnem obvestilu iz drugega odstavka, ki ga pošlje država 
članica, ki je bila članica Evropske unije na dan, ko Svet sprejme 
akt o pripravi tega protokola, in kot osma izpolni to obveznost. Če 
Konvencija o medsebojni pravni pomoči iz leta 2000 do navedenega 
dne še ne začne veljati, začne ta protokol veljati z dnem začetka 
veljavnosti navedene konvencije. 

4. Vsako uradno obvestilo, ki ga katera koli država članica pošlje 
po začetku veljavnosti tega protokola na podlagi tretjega odstavka, 
ima za posledico, da med to državo članico in državami članicami, 
za katere je ta protokol že začel veljati, ta protokol začne veljati 
90 dni po poslanem uradnem obvestilu. 

5. Pred začetkom veljavnosti tega protokola in na podlagi tretjega 
odstavka lahko vsaka država članica ob predložitvi uradnega 
obvestila iz drugega odstavka ali kadar koli pozneje izjavi, da bo 
ta protokol uporabljala v odnosih z državami članicami, ki so dale 
enako izjavo. Te izjave začnejo veljati 90 dni po dnevu deponiranja. 

6. Ne glede na določbe tretjega do petega odstavka ta protokol v 
odnosih med katerima koli državama članicama ne začne veljati 
ali se uporabljati pred začetkom veljavnosti ali uporabe Konvencije 
o medsebojni pravni pomoči iz leta 2000 med državama. 

7. Ta protokol se uporablja za medsebojno pravno pomoč, ki se 
začne izvajati po dnevu začetka veljavnosti protokola, ali se med 
državama članicama uporablja na podlagi petega odstavka. 

14. člen 
Pristop držav 

1. K temu protokolu lahko pristopi vsaka država, ki postane članica 
Evropske unije in pristopi h Konvenciji o medsebojni pravni pomoči 
iz leta 2000. 

2. Besedilo tega protokola, ki ga v jeziku države, ki pristopa, 
pripravi Svet Evropske unije, je verodostojno. 

3. Listine o pristopu se deponirajo pri depozitarju. 

4. Za vsako državo, ki pristopi k temu protokolu, ta začne veljati 
90 dni po dnevu deponiranja njene listine o pristopu ali z dnem 
začetka veljavnosti tega protokola, če po izteku navedenega 
obdobja 90 dni ta še ni začel veljati. 

5. Za države, ki pristopajo, se uporablja peti odstavek 13. člena, 
kadar ob deponiranju njihovih listin o pristopu ta protokol še ne 
velja. 

6. Ne glede na določbe četrtega in petega odstavka ta protokol za 
državo, ki pristopa, ne začne veljati ali se uporabljati pred začetkom 
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veljavnosti ali uporabe Konvencije o medsebojni pravni pomoči 
leta 2000 za to državo. 

15. člen 
Položaj Islandije in Norveške 

8. člen določa ukrepe, ki spreminjajo ali nadgrajujejo določbe 
A k Sporazumu, sklenjenemu med Svetom Evropi® ^ 
Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško, o pridružitvi obe , 
k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega 
(v nadaljevanju "Pridružitveni sporazum"). 

16. člen 
Začetek veljavnosti za Islandijo in Norveško 

1. Brez vpliva na 8. člen Pridružitvenega sporazuma začne 
15. člena za Islandijo in Norveško v medsebojnih odnosi 
držav s katero koli državo članico, za katero je ta Pr0'°^|ena, 
začel veljati na podlagi tretjega ali četrtega odstavka 13- .(vj 
veljati 90 dni po tem, ko sta Svet in Komisija obveščena o izP^ 
njunih ustavnih zahtev na podlagi drugega odstavka o. 
Pridružitvenega sporazuma. 

2. Po začetku veljavnosti določbe 15. člena za Islandijo in Norv® ^ 
se z vsakim začetkom veljavnosti tega protokola za cir^av0

ve(jeno 
ta določba uporablja tudi v medsebojnih odnosih med na 
državo članico ter Islandijo in Norveško. 

3. Določba 15. člena v nobenem primeru ne postane z^e5!jega 
za Islandijo in Norveško pred začetkom veljavnosti doloc P |g(a 
odstavka 2. člena Konvencije o medsebojni pravni pomo i 
2000 za obe državi. 

4. Brez vpliva na prvi, drugi in tretji odstavek začne cl0'0^etka 
člena za Islandijo in Norveško veljati najpozneje z dnem jca 
veljavnosti tega protokola za petnajsto državo, ki je ^a 
Evropske unije v času, ko Svet sprejme akt o pnpr 

protokola. 

17. člen 
Depozitar 

psK® 
Depozitar tega protokola je generalni sekretar Sveta 
unije. 

Depozitar v Uradnem listu Evropskih skupnosti objavi P esti|jfi v 
sprejetjih in pristopih, izjavah ter vseh drugih uradnih o 
zvezi s tem protokolom. 

. jggll t3 
DA BI TO POTRDILI, so podpisani pooblaščenci poOP 
protokol. 

m izvirnik"v 

Sestavljeno v Luxembourgu 16. oktobra 2001 v ene irske"1, 

angleškem, danskem, finskem, francoskem, grške ^'pa^sl<e,T, 

italijanskem, nemškem, nizozemskem, portugalskem, enak" 
in švedskem jeziku, pri čemer so vsa bese a\ne9a 

verodostojna, izvirnik pa je shranjen v arhivu G0 p0šlj® 
sekretariata Sveta Evropske unije. Generalni sekre 
overjene kopije vsaki državi članici. 

1 ULL 176,10. 7. 1999, str. 36. 

  



3. člen 4. člen 

Mh'ZVa'anie Pro,okola skrbita Ministrstvo za pravosodje in Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 'strstvo za finance. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

i. 

Zadp1*01 h konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih 
pri Vah rned državami članicami Evropske unije, ki jo je Svet 
naJ

av!l na podlagi 34. člena Pogodbe o Evropski uniji (v 
L-Uhg levaniu protokol) je bil podpisan dne 16.10.2001 v 6rr>bourgu (UL EU C 326/2). 
Protokn, • 
Tarn 

Je nastal kot posledica zasedanja Evropskega Sveta v 
in 16. oktobra 1999, katerega sklepi so bili 

Posph9'"1' da ie 90SP°darskemu kriminalu treba posvetiti 
°rgan 

n° pozornost ter da ie pranje denarja srž vsakega 
PojaJjZlraneQa kriminala in ga je potrebno izkoreniniti, kjerkoli se 

II. 

se£»e Protokola so, kot je navedeno v njegovi preambuli, 
del Konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih 

"ađg/3 med državami članicami Evropske unije iz leta 2000 (v 
^ J^nju konvencija). To med drugim pomeni, da se določbe 
Pošilja0"0®' W 0Predeljujejo pravosodne organe, določajo način 
*aPro nja Zapros'lza mednarodno pravno pomoč in način ugoditve "om, nanašajo tudi na ukrepe, ki jih predvideva protokol. 
Protokni 
*vezj Se la^ko razdeli v štiri dele, pri čemer vsebuje določbe v 
'•<fo 4 mednarodno pravno pomočjo glede bančnih računov (od 
*aPro aA dodatnimi zaprosili (5. in 6. člen), razlogi za zavrnitev 

rta) ^od 7' do ®ena)in končne določbe (od 11. do 16. 

tiedn61 pro,°k°la vsebuje določbe, ki so namenjene izboljšanju 
Tako i roclne Pravne pomoči v zvezi z bančnimi informacijami. 
raeu . čten protokola namenjen pridobivanju informacij o bančnih 
""orm V 2adevah, kjer država prosilka meni, da je taka 
tfo/oigC'*a b'stvenega pomena za preiskavo. Protokol v 2. členu 
t>ančn i?bveznost sodelovanja na podlagi zaprosila za podatke o 
tf°/0c- računih in bančnih transakcijah na določenih računih v 
spr6ffl/ . °bdobjih, 3. člen pa vsebuje določbe o nadzoru in 
op'y bančnega poslovanja, ki se bo v določenem obdobju 
^e/n ° prek° določenih računov, in posredovanju podatkov o 
fo bodolovanJu-4- člen od držav zahteva vzpostavitev ukrepov, 
U <totofa®ofov'"'' da banke ne bodo razkrile ukrepov, navedenih ^ a/) od 1. do 3. člena, imetniku računa ali tretji osebi. 

e°s'onjf9n prot°kola sta namenjena pospešitvi in poenostavitvi 
">e0v v primerih, ko se ob Izvrševanju zaprosila za 

pravno pomoč pokaže, da je potreben kakšen 
*srt)0 

ukrep oziroma pomoč. Uporaba teh členov nI omejena 8 zaprosila v zvezi bančnimi računi, ampak tudi na vsa 

ostala zaprosila za mednarodno pravno pomoč v kazenskih 
zadevah. 

Določbe od 7. do 10. člena protokola so namenjene omejevanju 
razlogov za zavrnitev zaprosila in nadzorovanju teh razlogov. 
Nanašajo se na vsa zaprosila za mednarodno pravno pomoč in 
ne le na tista, ki jih ureja protokol. Tako protokol izključuje bančno 
tajnost, davčna kazniva dejanja in politična kazniva dejanja kot 
razloge za zavrnitev zaprosila, v 10. členu pa nalaga državam 
članicam obveznost, da v primeru nesoglasja glede razloga za 
zavrnitev zaprosila obvestijo o težavah Svet EU oziroma Eurojust. 

Četrti del protokola vsebuje končne določbe. Določa pridržke, ki 
jih države lahko deponirajo zaradi izvajanja protokola, začetek 
veljavnosti protokola, pristop novih držav članic EU, veljavnost 
protokola za Islandijo in Norveško ter depozitarja protokola. 

III. 

H protokolu ni mogoče podati pridržkov, razen tistih, ki so 
predvideni v drugem odstavku 29. člena. Republika Slovenija ne 
bo dala pridržkov na protokol. 

Izjave h protokolu niso predvidene. 

IV. 

Določbe protokola so v notranji zakonodaji Republike Slovenije 
že ustrezno implementirane v Zakonu o kazenskem postopku 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 96/2004 - prečiščeno 
besedilo) in Zakonu o preprečevanju pranja denarja (Uradni list 
RS, št. 79/2001 in 59/2002) oziroma se bodo, skladno z 8. členom 
Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS/I, št. 33/1991, Uradni 
list RS, št. 42/1997, 66/2000, 24/2003 in 69/2004), uporabljale 
neposredno. 

V. 

Pristop h protokolu ne bo imel učinkov na proračun Republike 
Slovenije. . 

VI. 

Protokol h Konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih 
zadevah med državami članicami Evropske unije, ki jo je Svet 
pripravil na podlagi 34. člena Pogodbe o Evropski uniji, je del 
pravnega reda EU. Njegova ratifikacija je ena izmed prioritetnih 
nalog za vse države članice EU, kar je razvidno iz Deklaracije o 
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boju proti terorizmu z dne 25.3.2004, v kateri je Svet EU pozval 
države članice, da do decembra 2004 ratificirajo konvencijo in 
protokol. 

VII. 

Protokol v skladu s tretjim odstavkom 75. člena in drugim 
odstavkom 88. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, 
št. 113/2003 - prečiščeno besedilo) ratificira Državni zbor RS. 

. qo ČIbR& 
Republika Slovenija bo na podlagi drugega odstavna oo- 
Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113' 
prečiščeno besedilo) k Protokolu pristopila. 

VIII. 

Za izvajanje protokola skrbita Ministrstvo za pravosodje 
Ministrstvo za finance. 
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Izjava o skladnosti predloga 

zakonskega ali podzakonskega akta s pravnim redom EU 

Naslov predlaganega akta: 
Zakon o ratifikaciji Protokola h Konvenciji o medsebojni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije 
8a je pripravil Svet v skladu s členom 34 Pogodbe o Evropski uniji 

Enotna identifikacijska oznaka predloga akta (EVA) 
2004-1811-0037 

^•) Skladnost predloga akta s predpisi EU 

ID predpisa: 
ZAK03956 

ID izjave: 
1 

3-2)U redbe/odločbe/skIepi, katerih izvrševanje neposredno ali posredno zagotavlja predlog akta 

. CELEX 
oznaka 
predpisa 

Naslov predpisa 
ter slovenski predpisi, ki se navezujejo na to 

direktivo 

Rok za 
uskladitev 
nacionalne 
zakonodaje 

Je predlog akta v celoti usklajen 
z uredbo, sklepom ali odločbo: 

(obrazložitev) 

1200IA1121(0i; Protocol established by the Council in accordance 
with Article 34 of the Treaty on European Union to 
the Convention on Mutual Assistance in Criminal 
Matters between the Member States of the 
European Union 

DA 

4) Ali je predlog pravnega akta v celoti usklajen z akti EU, navedenimi pod točko 3? 
da 

•) Prevod naslova predloga pravnega akta RS v angleščino 

friioga; 

0re'acijska tabela za akte, ki prenašajo določbe direktiv v pravni red RS 

^NlSTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 

in priimek vodje pravne službe: 

Podpis ministra oziroma predstojnika organa: 

^'NISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 

'•"e in priimek vodje pravne službe: Biserka Javoršek, 1. r., v. d. generalnega direktorja 

Podpis ministra oziroma predstojnika organa: dr.Lovro Šturm,l.r., minister 
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^edlog zakona o 

Ratifikaciji konvencije o medsebojni 

pravni pomoči v kazenskih zadevah med 

državami članicami evropske unije, ki jo 

o JE SVET PRIPRAVIL NA PODLAGI 34. ČLENA 

Zgodbe o evropski uniji (mkppkz) 

EPA 191 -IV 

VlADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

^A: 2004-1811-0036 
Lik-"*3: 00724-31/2005/4 Obijana, 07.04.2005 

^'ada Republike Slovenije je na 18. redni seji dne 07.04.2005 
đol°čila besedilo: 

predloga zakona o ratifikaciji konvencije o 
medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah 
med državami članicami evropske unije, ki jo 
JE SVET PRIPRAVIL NA PODLAGI 34. ČLENA POGODBE 
0 EVROPSKI UNIJI, 

ki 9a pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
oslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 

s'avka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

5j!ađa Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 

*avnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
GENERALNA SEKRETARKA 

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

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
dr. Lovro Šturm, minister za pravosodje, 
Dragutin Mate, minister za notranje zadeve, 
dr. Božo Cerar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Robert Marolt, državni sekretar v Ministrstvu za 
pravosodje, 
dr. Vinko Gorenak, državni sekretar v Ministrstvu za 
notranje zadeve. 

- Meta Bole, pooblaščena ministrica v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Drago Smole, pooblaščeni minister v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
mag. Aleksander Čičerov, pooblaščeni minister v 
Ministrstvu za zunanje zadeve, 
Andreja Purkart Martinez, prva svetovalka v Ministrstvu 
za zunanje zadeve. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 

ZAKON 
kfUl O RATIFIKACIJI 

KA>c ENCIJE O MEDSEBOJNI PRAVNI POMOČI V 
UNSKIH ZADEVAH MED DRŽAVAMI ČLANICAMI 

Ki EVROPSKE UNIJE, d° JE SVET PRIPRAVIL NA PODLAGI 34. ČLENA 
POGODBE O EVROPSKI UNIJI 

pripravil na podlagi 34. člena Pogodbe o Evropski uniji, podpisana 
29. maja 2000 v Bruslju. 

2. člen 

Besedilo konvencije se v izvirniku v angleškem jeziku ter v prevodu 
v slovenskem jeziku glasi: 

^tifici, 
1. člen 

se Konvencija o medsebojni pravni pomoči v kazenskih 
atl "led državami članicami Evropske unije, ki jo je Svet 
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KONVENCIJA 
o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske 

unije, ki jo je Svet pripravil na podlagi 34. člena Pogodbe o Evropski uniji 

VISOKE POGODBENICE te konvencije, države članice Evropske 
unije, 

SO SE 

OB SKLICEVANJU na Akt Sveta o pripravi Konvencije o 
medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami 
članicami Evropske unije, 

V ŽELJI izboljšati pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah 
med državami članicami Unije, ne da bi posegale v predpise, ki 
ščitijo svobodo posameznika, 

OPOZARJAJOČ, da je v skupnem interesu držav članic 
zagotavljanje medsebojne pravne pomoči med državami članicami 
na hiter in učinkovit način, ki je združljiv s temeljnimi načeli 
nacionalnih zakonodaj ter v skladu pravicami posameznika in 
načeli Evropske konvencije za varstvo človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin, podpisane v Rimu 4. novembra 1950, 

IZRAŽAJOČ ZAUPANJE v strukturo in delovanje svojih pravnih 
sistemov ter v sposobnost vseh držav članic, da zagotavljajo 
pošteno sojenje, 

ODLOČENE, da Evropsko konvencijo o medsebojni pravni 
pomoči v kazenskih zadevah z dne 20. aprila 1959 in druge 
veljavne konvencije na tem področju dopolnijo s konvencijo 
Evropske unije, 

OB SPOZNANJU, da se določbe navedenih konvencij še naprej 
uporabljajo za vse zadeve, ki jih ta konvencija ne zajema, 

OB UPOŠTEVANJU, da se države članice zavedajo pomembnosti 
krepitve pravosodnega sodelovanja, medtem ko še naprej 
uporabljajo načelo sorazmernosti, 

OB SKLICEVANJU na to, da ta konvencija ureja medsebojno 
pravno pomoč v kazenskih zadevah na podlagi načel konvencije 
z dne 20. aprila 1959, 

KER 20. člen te konvencije zajema nekatere posebne primere v 
zvezi s prestrezanjem telekomunikacij brez kakršnih koli posledic 
za druge tovrstne primere zunaj področja uporabe te konvencije, 

KER se v primerih, ki jih ta konvencija ne zajema, uporabljajo 
splošna načela mednarodnega prava, 

OB SPOZNANJU, da ta konvencija ne vpliva na izpolnjevanje 
obveznosti držav članic v zvezi z vzdrževanjem javnega reda in 
miru ter zagotavljanjem notranje varnosti in da je določitev pogojev, 
pod katerimi bo država članica vzdrževala javni red in mir ter 
zagotavljala notranjo varnost, v skladu s 33. členom Pogodbe o 
Evropski uniji prepuščena posamezni državi članici, 

DOGOVORILE: 

I. NASLOV 

SPLOŠNE DOLOČBE 

'■C,en vnj 
Razmerje do drugih konvencij o medsebojni prav 

pomoči 

1. Namen te konvencije je dopolniti določbe in olajšati uporab 

med državami članicami Evropske unije: 

(a) Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči ^ kaze" 
zadevah z dne 20. aprila 1959, v nadaljevanju "Evrop 
konvencija o medsebojni pravni pomoči"; 

(b) Dodatnega protokola z dne 17. marca 1978 k Evrop 
konvenciji o medsebojni pravni pomoči; 

(c) določb o medsebojni pravni pomoči v kazenskih za^ga 
Konvencije z dne 19. junija 1990 o izvajanju Schengeri ^ 
sporazuma z dne 14. junija 1985 o postopni odpravi mejnih _ 
na skupnih mejah (v nadaljevanju "Schengenska izve ^ 
konvencija"), ki niso razveljavljene na podlagi drugega o 
2. člena; 

(d) 2. poglavja Pogodbe o izročitvi in medsebojni pravni P°^°0(T1 
kazenskih zadevah med Kraljevino Belgijo, Velikim vojvo ^ 
Luksemburg in Kraljevino Nizozemsko z dne 27. jumja nju 
spremenjene s protokolom z dne 11. maja 1974 (v na^.a pjcam' 
"Beneluška pogodba"), v odnosih med državami cia 
Gospodarske unije Beneluks. 

■"'h do10^ 2. Ta konvencija ne vpliva na uporabo ugodnejsin a(t)j 
dvostranskih ali večstranskih sporazumov med drz 
članicami, ali kot je določeno v četrtem odstavku 2 • 0,e 
Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči, na d°9 „a 
o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah, sklen' tavlja 
podlagi enotne zakonodaje ali posebnega sistema, ki ^ na 
vzajemno izvajanje ukrepov medsebojne pravne P° 
ozemljih držav članic. 

2-Clen „ni red 

Določbe, ki se nanašajo na schengenski prav 
16 

1. Določbe 3., 5., 6., 7., 12. in 23. člena ter določbe 15. m ' na$ajo 
če se nanašajo na 12. člen, ter določbe 1. člena, če se .g ali 
na navedene člene, vsebujejo ukrepe, ki spre"11 
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g 9rajujejo določbe Priloge A k Sporazumu, sklenjenemu med 
e'0m Evropske unije, Republiko Islandijo in Kraljevino 

sch 0 P"di-užitvi obeh držav k izvajanju, uporabi in razvoju engenskega pravnega reda'. 

i^oloćbe točke (a) 49., 52., 53. in 73. člena Schengenske 
°ene konvencije se razveljavijo. 

p 3. člen 
st°pki, v zvezi s katerimi se tudi daje medsebojna 

pravna pomoč 

sD,
M.6dseb°ina pravna pomoč se daje tudi v postopkih, ki jih 

pr *'j° upravni organi v zvezi z dejanji, ki so zaradi kršitve 
Zan P'S0V kazniva P° nacionalni zakonodaji države prosilke ali oro S6ne države ali obeh, in kadar je zaradi odločitve upravnih 
2lg nov mogoče sprožiti postopek pred sodiščem, pristojnim 

1 za kazenske zadeve. 

piedseb°ina Pravna pomoč se daje tudi v zvezi s kazenskimi 
dej P15' 'n postopki iz prvega odstavka, ki se nanašajo na kazniva 

13 a'' kršitve, za katere je lahko odgovorna pravna oseba v avi Prosilki. 

p0r 4. člen 
"lalne zahteve in postopki za izvrševanje zaprosil 

za medsebojno pravno pomoč 

rj!adar se daje medsebojna pravna pomoč, zaprošena država 
pai/ skladu s formalnimi zahtevami in postopki, ki jih država 
ir, j 'Zfecno navede, če ni drugače določeno v tej konvenciji 
Pravn'°rrria'ne zahteve in postopki niso v nasprotju s temeljnimi lrn' načeli zaprošene države. 

prj^
afr°^ena država izvrši zaprosilo za pravno pomoč čim prej, 

navert
rT1er čim bolj upošteva postopkovne in druge roke, ki jih 

^'očen'drŽava Prosilka- Država prosilka pojasni razloge za 
3. £e 
v sk. Prosila ni mogoče izvršiti ali ga ni mogoče izvršiti v celoti 
Zapr ađu z zahtevami, ki jih določi država prosilka, organi 
in nJ

ene države o tem takoj obvestijo organe države prosilke 
0rq. 

0 eio pogoje, pod katerimi bi bilo mogoče zaprosilo izvršiti. 
dog0"' države prosilke in zaprošene države se nato fahko 
potr ,0r'i° 0 nadaljnjem ukrepanju v zvezi z zaprosilom, in če je 

n°. ukrepajo šele po izpolnitvi postavljenih pogojev. 

d0fe mogoče predvideti, da roka, ki ga za izvršitev zaprosila 
drug ' Zava prosilka, le bo mogoče upoštevati in če razlogi iz 
koli za s,avl<a drugega odstavka jasno kažejo, da bo kakršna 
Organ niuda bistveno škodila postopku, ki poteka v državi prosilki, 
*a iz« ?.aprošene države takoj navedejo predvideni čas, potreben 
kljut) )Sltev 2aProsila. Organi države prosilke takoj navedejo, ali 
*aPro«9rnU vz,raiai° Pr' zaprosilu. Organi države prosilke in 
Ukro^ ene države se nato lahko dogovorijo o nadaljnjem 

Panlu v zvezi z zaprosilom. 

5. člen 
Pošiljanje in vročanje pisanj 

1. Vsaka država članica pošlje pisanja, namenjena osebam, ki so 
na ozemlju druge države članice, neposredno tem osebam po 
pošti. 

2. Pisanja se lahko pošljejo prek pristojnih organov zaprošene 
države samo, če: 

(a) je naslov osebe, ki so ji pisanja namenjena, neznan ali 
nezanesljiv ali 

(b) ustrezni postopkovni zakon države prosilke zahteva potrdilo 
o vročitvi pisanj naslovniku, ki ni enako potrdilu ob vročitvi po 
pošti, ali 

(c) pisanj ni bilo mogoče vročiti po pošti ali 

(d) država prosilka iz utemeljenih razlogov meni, da bo pošiljanje 
po pošti neučinkovito ali neprimerno. 

3. Kadar obstaja razlog za domnevo, da naslovnik ne razume 
jezika, v katerem so pisanja sestavljena, jih je treba ali vsaj njihove 
pomembne dele prevesti v (enecja od) jezik(ov) države članice, 
na ozemlju katere je naslovnik. Ce je organu, ki je izdal pisanja, 
znano, da naslovnik razume samo neki drug jezik, je treba pisanja 
ali vsaj njihove pomembne dele prevesti v ta drugi jezik. 

4. Vsem pisanjem je priloženo obvestilo, da lahko naslovnik pri 
organu, ki je izdal pisanja, ali pri drugih organih te države članice 
dobi informacije o svojih pravicah in obveznostih v zvezi s pisanji. 
Tretji odstavek se uporablja tudi za navedeno obvestilo. 

5. Ta člen ne vpliva na uporabo 8., 9. in 12. člena Evropske 
konvencije o medsebojni pravni pomoči ter 32., 34. in 35. člena 
Beneluške pogodbe. 

6. člen 
Pošiljanje zaprosil za medsebojno pravno pomoč 

1. Zaprosila za medsebojno pravno pomoč in izmenjava informacij 
brez zaprosila iz 7. člena morajo biti v pisni ali drugačni obliki, ki 
omogoča pisni zapis, na podlagi katerega lahko država prejemnica 
ugotovi verodostojnost. Taka zaprosila se pošiljajo neposredno 
med pravosodnimi organi, krajevno pristojnimi za vložitev in 
izvrševanje zaprosil, in se vračajo po isti poti, če ni drugače 
določeno v tem členu. 

Pristojni pravosodni organi si lahko neposredno pošiljajo vse 
informacije ene države članice v zvezi s postopki pred sodišči 
druge države članice v smislu 21. člena Evropske konvencije o 
medsebojni pravni pomoči in 42. člena Beneluške pogodbe. 

2. Prvi odstavek ne vpliva na to, da se v posebnih primerih 
zaprosila pošiljajo ali vračajo: 

1?6, 10.7, 1999, str. 36. 
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(a) med osrednjim organom ene države članice in osrednjim 
organom druge države članice ali 

II. NASLOV 

(b) med pravosodnim organom ene države članice in osrednjim 
organom druge države članice. 

3. Ne glede na prvi odstavek lahko Združeno kraljestvo oziroma 
Irska ob predložitvi uradnega obvestila iz drugega odstavka 27. 
člena izjavita, da je treba njima namenjena zaprosila in obvestila, 
navedena v izjavi, pošiljati prek njunih osrednjih organov. Navedeni 
državi članici lahko z dodatno izjavo vedno omejita obseg take 
izjave zaradi učinkovitejšega uveljavljanja prvega odstavka. To 
storita, ko zanju začnejo veljati določbe o medsebojni pravni 
pomoči Schengenske izvedbene konvencije. 

V zvezi z zgoraj navedenimi izjavami lahko vsaka država članica 
uporabi načelo vzajemnosti. 

4. V nujnih zadevah se zaprosila za medsebojno pravno pomoč 
lahko pošiljajo prek Mednarodne organizacije kriminalistične policije 
(Interpol) ali drugih pristojnih organov po določbah, sprejetih na 
podlagi Pogodbe o Evropski uniji. 

5. Kadar je za zaprosila na podlagi 12., 13. ali 14. člena pristojni 
organ v eni državi članici pravosodni organ ali osrednji organ, v 
drugi državi članici pa policijski ali carinski organ, se zaprosila in 
odgovori nanje pošiljajo neposredno med temi organi. Za te stike 
se uporablja četrti odstavek. 

6. Kadar je za zaprosila za medsebojno pravno pomoč glede 
postopkov, predvidenih v prvem odstavku 3. člena, pristojni or- 
gan v eni državi članici pravosodni organ ali osrednji organ, v 
drugi državi članici pa upravni organ, se lahko zaprosila in odgovori 
nanje pošiljajo neposredno med temi organi. 

7. Vsaka država članica lahko ob uradnem obvestilu iz drugega 
odstavka 27. člena izjavi, da je prvi stavek petega odstavka ali 
šesti odstavek tega člena ali oba ne zavezujeta ali da bo ti določbi 
uporabljala samo v nekaterih pogojih, ki jih navede. To izjavo 
lahko kadar koli umakne ali spremeni. 

8. Prek osrednjih organov držav članic se pošiljajo naslednja 
zaprosila ali obvestila: 

(a) zaprosila za začasno premestitev ali prevoz oseb, ki jim je 
odvzeta prostost, kot je navedeno v 9. členu te konvencije, v 11. 
členu Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči in v 33. 
členu Beneluške pogodbe; 

(b) izpisi podatkov iz evidenc o kaznovanju, kot je navedeno v 
22. členu Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči in 43. 
členu Beneluške pogodbe. Zaprosila za prepise sodb in ukrepov 
iz 4. člena Dodatnega protokola k Evropski konvenciji o medsebojni 
pravni pomoči se lahko pošiljajo neposredno pristojnim organom. 

7. člen 
Izmenjava informacij brez zaprosila 

1. V skladu z nacionalno zakonodajo si lahko pristojni organi držav 
članic brez zaprosila izmenjavajo informacije o kaznivih dejanjih 
in kršitvah predpisov iz prvega odstavka 3. člena, katerih 
kaznovanje ali obravnavanje je ob pošiljanju informacij v pristojnosti 
organa prejemnika. 

2. Organ, ki pošilja informacije, lahko v skladu s svojo nacionalno 
zakonodajo določi, pod katerimi pogoji bo organ prejemnik 
uporabljal take informacije. 

3. Organ prejemnik je zavezan tem pogojem. 
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ZAPROSILO ZA DOLOČENE POSEBNE OBLIKE 
MEDSEBOJNE PRAVNE POMOČI 

8. člen 
Vračilo 

1. Na zahtevo države prosilke in brez poseganja v Prav'^ 
dobrovernih tretjih oseb lahko zaprošena država preda pretipa'1' 
pridobljene predmete državi prosilki, da jih ta lahko vrne zakoni 
lastnikom. 

2. Pri uporabi 3. in 6. člena Evropske konvencije o medseb°i^ 
pravni pomoči ter drugega odstavka 24. člena in 29. c 
Beneluške pogodbe se lahko zaprošena država odpove vra.^ 
predmetov pred njihovo izročitvijo ali po izročitvi državi pr°s ' 
če se s tem lahko omogoči vračilo teh predmetov zakoni e 
lastniku. To ne vpliva na pravice dobrovernih tretjih oseb. 

3. Če se zaprošena država odpove vračilu predmetov pred ni'j^e 
izročitvijo državi prosilki, v zvezi z njimi ne sme uveljavljati no 
pravice do varščine ali nobenega drugega zahtevka na po 
davčne ali carinske zakonodaje. 

Odpoved vračilu iz drugega odstavka ne posega v pr^'g|j 
zaprošene države, da od zakonitega lastnika pobere dav 
dajatve. 

9" Clen etOSti 
Začasna premestitev oseb, ki jim je odvzeta pr° 

zaradi preiskave 

1. Kadar se pristojni organi držav članic tako dogov0"'0''^na 
država članica, ki je zaprosila za preiskavo, pri kateri je P° ern|ju, 
navzočnost osebe, ki ji je odvzeta prostost na njenem oz ^ 
osebo začasno premesti na ozemlje države članice, na a 
bo preiskava potekala. 

2. Ta dogovor zajema podrobnosti glede začasne premes 
osebe in rok za njeno vrnitev na ozemlje države prosilke- 

. co izjava 

3. Kadar je za premestitev potrebno soglasje te oseDe, 
o soglasju ali njena kopija takoj pošlje zaprošeni državi. 

4. Trajanje pripora na ozemlju zaprošene države se od^ze|a 
časa, za katerega se tej osebi odvzame ali se ji t>° 
prostost na ozemlju države prosilke. 

5. Za ta člen se smiselno uporabljajo določbe drugega|f1 ,g 0 
odstavka 11. člena ter 12. in 20. člen Evropske konv 
medsebojni pravni pomoči. 

27. 
6. Ob predložitvi uradnega obvestila iz drugega od®(^enifT'i 

člena lahko vsaka država članica izjavi, da se pod °° gi 
pogoji, navedenimi v izjavi, pred sklenitvijo dogovora n s0g(asje 
prvega odstavka tega člena zahteva ali se bo zahtevalo 
iz tretjega odstavka tega člena. 

10. člen 
Zaslišanje prek videokonference 

O 
1. Če je oseba na ozemlju ene države članice in j° m 

pričo ali izvedenca zaslišati pravosodni organi drug 
članice, slednja lahko zahteva, da se zaslišanje 

S**0, 
videokonference, kot je določeno v drugem do osmem 
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o!g8r.n' 2aželeno ali mogoče, da bi bila ta oseba na njenem 
""ju pri zaslišanju osebno navzoča. 

^ Zaprošena država privoli v zaslišanje prek videokonference, 
. P°raba te ni v nasprotju s temeljnimi načeli njenega prava in 

£e
lrria na voljo tehnična sredstva za izvedbo takega zaslišanja. 

VldfP
r°šena država nima tehničnih sredstev za zaslišanje prek 

j. ol<on,erence, ji sredstva po medsebojnem dogovoru lahko 
a v°ljo država prosilka. 

/ ^prosila za zaslišanje prek videokonference poleg podatkov 

37 čl ''ena Evr°Pske konvencije o medsebojni pravni pomoči in 
nav2<*a Beneluške pogodbe vsebujejo utemeljitev, zakaj osebna 
Prav ° Priče ali izvedenca ni zaželena ali mogoča, ter ime sodnega organa in oseb, ki bodo zaslišanje vodile. 
4 Pr 
sklad Voso^n' organ zaprošene države to osebo vabi na zaslišanje n° z notranjim pravom te države članice. 

pra^a
zaslišanje prek videokonference se uporabljajo naslednja 

Pravo811 zasl'®aniem ie P° potrebi ob pomoči tolmača navzoč 
ist0 t°dn' or9an zaprošene države, ki je odgovoren za ugotovitev 
*3pro4

nost' zaslišane osebe in spoštovanje temeljnih načel prava 
da Se 

8ne države. Če pravosodni organ zaprošene države meni, 
držav med 2as'išanjem kršijo temeljna načela prava zaprošene 
žacu*6, tal(0i ukrene vse potrebno, da se zagotovi nadaljevanje anja v skladu s temi načeli; 

ni6d° ukrepih za varovanje zaslišane osebe se po potrebi 
2anJ

b°ino sporazumejo pristojni organi države prosilke in pr°sene države; 

ali pgS'^anie vodi neposredno pravosodni organ države prosilke 
Zak0n 

Po|eka pod njegovim vodstvom v skladu z nacionalno 
°dai° te države članice; 

(d) 
držalf Za^evo d|"žave prosilke ali zaslišane osebe zaprošena a tei osebi po potrebi zagotovi pomoč tolmača; 

ki jo^Sl'®ana oseba lahko uveljavlja pravico do odklonitve pričanja, 
a Po pravu zaprošene države ali države prosilke. 

6. Bre 
Ofgan 

vP''va na morebitne ukrepe za varovanje oseb pravosodni 
*apjs.5

aPr°šene države po končanem zaslišanju sestavi 
istovet V ka1erem se navedejo datum in kraj zaslišanja, 
°seb nost 2aslišane osebe, istovetnost in funkcija vseh drugih 
dane D

Uđe'e*enih P" zaslišanju v zaprošeni državi, morebitne 
PristoinISe®e in ,ehnične razmere, v katerih je potekalo zaslišanje. 
0r9ani ' °,r9an zaprošene države pošlje dokument pristojnemu države prosilke. 

^ Stroi:kQ vid6o vzpostavitve videopovezave, stroške delovanja 
2ag0,o ^ezave v zaprošeni državi, plačilo tolmačev, ki jih je ta 
s pot V|in povračila stroškov pričam in izvedencem, vključno 
če se 

mi s,r°ški v zaprošeni državi, tej povrne država prosilka, 
prva ne odpove povračilu vseh ali dela teh stroškov. 

Vs 
*a9o, a država članica sprejme potrebne ukrepe, s katerimi 
'*v8de ' •đa Se n'ena nacionalna zakonodaja, kadar so priče ali 
Odklon- 2asl'^ani na njenem ozemlju v skladu s tem členom in 
uPorahi pri^anie> čeprav so dolžni pričati, ali ne pričajo po resnici, 
P°stop||a na is,i način, kot če bi zaslišanje potekalo po nacionalnem 

Drjav 
'lena w ^'anice lahko po prosti presoji uporabljajo določbe tega 
'6Dr Za zas'^ania obdolženca prek videokonference, kadar rnerno, in s soglasjem pristojnih pravosodnih organov. V 

tem primeru se o odločitvi za videokonferenco in načinu njene 
izvedbe dogovorijo države članice v skladu s svojo nacionalno 
zakonodajo in ustreznimi mednarodnimi instrumenti, vključno z 
Evropsko konvencijo za varstvo človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin iz leta 1950. 

Vsaka država članica lahko ob predložitvi uradnega obvestila iz 
drugega odstavka 27. člena izjavi, da ne bo uporabljala prvega 
pododstavka. To izjavo lahko kadar koli umakne. 

Zaslišanja se opravijo samo s soglasjem obdolženca. Svet v 
pravno zavezujočem aktu sprejme pravila, ki bi bila lahko potrebna 
za varstvo pravic obdolžencev. 

11. člen 
Zaslišanje prič in izvedencev prek telefonske 

konference 

1. Če je oseba na ozemlju ene države članice in jo morajo kot 
pričo ali izvedenca zaslišati pravosodni organi druge države 
članice, lahko slednja, kadar tako določa njeno nacionalno pravo, 
prvo državo članico zaprosi za pomoč, da omogoči zaslišanje 
prek telefonske konference, kot je predvideno v drugem do petem 
odstavku. 

2. Zaslišanje se lahko opravi prek telefonske konference samo, 
če se priča ali izvedenec strinja, da se zaslišanje opravi na tak 
način. 

3. Zaprošena država privoli v zaslišanje prek telefonske 
konference, kadar to ni v nasprotju s temeljnimi načeli njenega 
prava. 

4. Zaprosilo za zaslišanje prek telefonske konference poleg 
podatkov iz 14. člena Evropske konvencije o medsebojni pravni 
pomoči in 37. člena Beneluške pogodbe vsebuje ime 
pravosodnega organa in oseb, ki bodo vodile zaslišanje, ter 
navedbo, da je priča ali izvedenec pripravljen sodelovati na 
zaslišanju prek telefonske konference. 

5. Države članice se dogovorijo o praktičnih rešitvah v zvezi z 
zaslišanjem. Ko se dogovarjajo o praktičnih rešitvah, se zaprošena 
država zaveže, da bo: 

(a) pričo ali izvedenca obvestila o času in kraju zaslišanja; 

(b) poskrbela za ugotovitev istovetnosti priče ali izvedenca; 

(c) preverila, da je priča ali izvedenec privolil v zaslišanje prek 
telefonske konference. 

Zaprošena država se lahko dogovori, da se v celoti ali deloma 
upoštevajo ustrezne določbe petega in osmega odstavka 10. 
člena. Če ni drugače dogovorjeno, se smiselno uporabljajo določbe 
sedmega odstavka 10. člena. 

12. člen 
Nadzorovane pošiljke 

1. Vsaka država članica se zaveže, da bo zagotovila, da je na 
zahtevo druge države članice na njenem ozemlju dovoljeno 
nadzorovanje pošiljk pri preiskavah kaznivih dejanj, za katera se 
lahko zahteva izročitev. 

2. Odločitev o nadzorovanju pošiljke v vsakem posameznem 
primeru sprejmejo pristojni organi zaprošene države ob 
upoštevanju nacionalne zakonodaje te države članice. 
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3. Nadzorovanje pošiljk poteka v skladu s postopki zaprošene 
države. Pravica do ukrepanja in vodenja ter nadziranja postopkov 
je v pristojnosti organov te države članice. 

13. člen 
Skupne preiskovalne skupine 

1. Pristojni organi dveh ali več držav članic lahko na podlagi 
medsebojnega dogovora za posebne namene in za določen čas, 
ki se lahko soglasno podaljša, ustanovijo skupno preiskovalno 
skupino za preiskave kaznivih dejanj v eni ali več državah 
članicah, ki sestavljajo skupino. Sestava skupine se opredeli v 
dogovoru. 

Skupna preiskovalna skupina se lahko ustanovi zlasti, kadar: 

(a) preiskave kaznivih dejanj, ki jih opravlja država članica, 
zahtevajo težke in zahtevne preiskave v povezavi z drugimi 
državami članicami; 

(b) več držav članic vodi preiskave kaznivih dejanj, pri katerih 
okoliščine primera zahtevajo usklajeno skupno ukrepanje v 
vpletenih državah članicah. 

Za ustanovitev skupne preiskovalne skupine lahko zaprosi vsaka 
država članica. Skupina se ustanovi v eni od držav članic, v 
kateri naj bi se preiskava izvajala. 

2. Poleg podatkov, navedenih v ustreznih določbah 14. člena 
Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči in 37. člena 
Beneluške pogodbe, zaprosila za ustanovitev skupne 
preiskovalne skupine vključujejo tudi predloge za sestavo skupine. 

3. Skupna preiskovalna skupina deluje na ozemlju držav članic, 
ki sestavljajo skupino, pod naslednjimi splošnimi pogoji: 

(a) skupino vodi predstavnik pristojnega organa, ki sodeluje pri 
preiskavah kaznivih dejanj, iz države članice, v kateri skupina 
deluje. Vodja skupine deluje v okviru svojih pristojnosti po nacionalni 
zakonodaji; 

(b) skupina izvaja svoje naloge v skladu z zakonodajo države 
članice, v kateri deluje. Člani skupine izvajajo svoje naloge pod 
vodstvom osebe, navedene v pododstavku (a), ob upoštevanju 
pogojev, ki jih določijo njihovi organi v dogovoru o ustanovitvi 
skupine; 

(c) država članica, v kateri skupina deluje, sprejme vse 
organizacijske ukrepe, potrebne za njeno delovanje. 

4. V tem členu se člani skupne preiskovalne skupine, ki niso iz 
države članice, v kateri skupina deluje, imenujejo "napoteni člani". 

5. Napoteni člani skupne preiskovalne skupine imajo pravico biti 
navzoči, ko se v državi članici, kjer skupina deluje, sprejmejo 
preiskovalni ukrepi. Vodja skupine pa lahko iz posebnih razlogov 
v skladu z zakonodajo države članice, v kateri skupine deluje, 
odloči drugače. 

6. Vodja skupine lahko napotenim članom skupne preiskovalne 
skupine v skladu z zakonodajo države članice, v kateri skupina 
deluje, zaupa nalogo, da izvedejo nekatere preiskovalne ukrepe, 
kadar to odobrijo pristojni organi države članice, v kateri skupina 
deluje, in države članice, ki je te člane napotila. 

7. Kadar je za potrebe skupne preiskovalne skupine treba sprejeti 
preiskovalne ukrepe v eni od držav članic, ki sestavljajo skupino, 
lahko napoteni člani zaprosijo svoje pristojne organe, da te ukrepe 
sprejmejo Ti ukrepi se v tej državi članici obravnavajo pod enakimi 
pogoji, kot bi veljali, če bi preiskava potekala v tej državi. 

8. Kadar skupna preiskovalna skupina potrebuje pomoč 
članice, ki ne sestavlja skupine, ali tretje države, lahko p g 
organi države, v kateri skupina deluje, zaprosijo za P° n(j 
pristojne organe te druge države v skladu z ustreznimi instr 
ali dogovori. 

9. Član skupne preiskovalne skupine lahko v skladu s svoj^, 
nacionalnim pravom in v mejah svojih pristojnosti skupim P ^ 
podatke, ki so na voljo v državi članici, ki ga je napotila 
preiskav kaznivih dejanj, ki jih skupina vodi. 

10. Podatki, ki jih član ali napoteni član zakonito pridobi, m®^0|j0 
ko sodeluje v skupni preiskovalni skupini, ki pa sicer niso 
pristojnim organom držav članic, se lahko uporabljajo v na 
namene: 

i so 
(a) za namene, za katere je bila skupina ustanovljena; 

katen5' 
(b) na podlagi predhodnega soglasja države članice, v 
bili pridobljeni podatki, za odkrivanje, preiskovanje in pregon\ ^ 
kaznivih dejanj. Tako soglasje se lahko odkloni samo, ^ 
taka uporaba ogrozila preiskave kaznivih dejanj v tej držav' .n0 
ali v zvezi s katero bi ta država članica lahko zavrnila mea 
pravno pomoč: 

(c) za preprečevanje neposrednega in resnega °9roža^„adno 
varnosti ter brez poseganja v pododstavek (b), če se na 
sproži preiskava kaznivega dejanja; 

ki 
(d) za druge namene, če se tako dogovorijo države članic 
sestavljajo skupino. 

11. Ta člen ne vpliva na druge obstoječe določbe ali 
ustanovitvi oziroma delovanju skupnih preiskovalnih s 

r nravfl'*1 

12. Če zakonodaja držav članic ali določbe katerih "sg |ahko 
instrumentov, ki jih med seboj uporabljajo, to omogočajo, Ki 
sklenejo dogovori, da pri delu skupine lahko sodelujejo 0 v|jajo 
niso predstavniki pristojnih organov držav članic, ki se gt 
skupno preiskovalno skupino. Take osebe so lahko n gvropski 
uradniki organov, ustanovljenih na podlagi Pogodbe o 
uniji. Zanje ne veljajo pravice, ki jih imajo člani ali naP°a^eCjen° 
skupine na podlagi tega člena, če ni v dogovoru izrecno 
drugače. 

14. člen 
Tajno delovanje 

da 
1. Država prosilka in zaprošena država se lahko dogo z 
bosta druga drugi pomagali pri vodenju preiskav kaznivi ^0). 
uradniki, ki delujejo s tajno ali prirejeno identiteto (tajno ^ 

2. Odločitev o zaprosilu v vsakem posameznem Pr'merUgj?j0nalne 

pristojni organi zaprošene države ob upoštevanju n -teVaniu 

zakonodaje in postopkov. Državi članici se ob uP.utajne9a 

nacionalne zakonodaje in postopkov dogovorita o tral®n'v med 
delovanja, podrobnih pogojih in pravnem statusu ura 
tajnim delovanjem. 

3. Tajno delovanje mora biti v skladu z nacionalno zakggCj0luj£^' 
postopki države članice, na ozemlju katere poteka. tajnega 

državi članici zagotovita pripravo in nadzorovanj g tajno0,1 

delovanja ter poskrbita za varnost uradnikov, ki delujejo 
prirejeno identiteto. 1"jsi 

Ostavk3 ^ 
4. Ob predložitvi uradnega obvestila iz drugega o v0^ui8, 

člena lahko vsaka država članica izjavi, da je ta člen ne 
To izjavo lahko kadar koli umakne. 
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15. člen 
Kazenskopravna odgovornost uradnikov 

ć^an" delovanjem PO 12., 13. in 14. členu se uradniki iz države 
ka*IC6, ni država članica, v kateri delovanje poteka, glede 
obra'Vitl de'ani' ki so bila storjena proti njim ali so jih storili sami, vnavajo kot uradniki države članice, v kateri delovanje poteka. 

16. člen 
Civilnopravna odgovornost uradnikov 

(j6^
adar uradniki države članice v skladu z 12., 13. in 14. členom 

za J6'0 v dru9' državi članici, je prva država članica odgovorna 
j ° skodo, ki jo ti povzročijo med svojim delovanjem, v skladu 

°nodajo države članice, na ozemlju katere delujejo. 

Prve^aVa e'anica> na ozemlju katere je bila povzročena škoda iz 
Up0 ^a odstavka, povrne nastalo škodo pod pogoji, ki se 

lai° za škodo, ki jo povzročijo njeni uradniki. 
Dr? 

oSebi 
ava članica, katere uradniki so povzročili škodo kateri koli 

kakrš 03 0zem'iu druge države članice, slednji v celoti izplača 
njihoj10 l<0'' zneske' ki iih ie država plačala oškodovancem ali v imenu drugim upravičenim osebam. 
4- Bre 
2 vpil« na uveljavljanje svojih pravic proti tretjim osebam in 
°dJ "J0 tretjega odstavka država članica v primeru iz prvega 
2ar,ri

v a ne uveljavlja zahtevka za povračilo škode, ki jo je utrpela 
1 druge države članice. 

III. NASLOV 

PRESTREZANJE telekomunikacij 

17. člen 
0r9ani, pristojni za odrejanje prestrezanja 

telekomunikacij 

Pravo>0ra')0 določb 18., 19. in 20. člena je "pristojni organ" 
na DoH

0ci?' or9an, ali kadar pravosodni organi nimajo pristojnosti 
9an k- 'U| zajetem v teh določbah, enakovreden pristojni or- 
24 j,' 'e določen na podlagi pododstavka (e) prvega odstavka 

na in deluje zaradi preiskave kaznivega dejanja. 

18. člen 
Naprosila za prestrezanje telekomunikacij 

1. 
a^avj

adi Preiskave kaznivega dejanja lahko pristojni organ v 
2apro Pr°silki v skladu z zahtevami njene nacionalne zakonodaje 1 Pristojni organ v zaprošeni državi za: 

drja
PJestrezanje telekomunikacij in njihov neposredni prenos v 
v° Prosilko ali 

(b) - 
te|6|(0

es,rezanje, snemanje in poznejši prenos posnetka 
^unikacij v državo prosilko. 

te|ekom,°Sila i2 prvega odstavka se lahko nanašajo na le|ek0
munikacijska sredstva, ki jih uporablja oseba, katere 
■nunikacije se prestrezajo, če je ta oseba v: 

ta) đr- 
*aPro«aV' Pros'lki in država prosilka potrebuje tehnično pomoč 6ne države pri prestrezanju komunikacij navedene osebe; 

(b) državi prosilki in je njene komunikacije mogoče prestrezati v 
tej državi; 

(c) tretji državi članici, ki je bila obveščena na podlagi pododstavka 
(a) drugega odstavka 20. člena, in država prosilka potrebuje 
tehnično pomoč zaprošene države pri prestrezanju komunikacij 
navedene osebe. 

3. Z izjemo 14. člena Evropske konvencije o medsebojni pravni 
pomoči in 37. člena Beneluške pogodbe zaprosila po tem členu 
vključujejo naslednje: 

(a) navedbo organa, ki vloži zaprosilo; 

(b) potrdilo, da je bila v zvezi s preiskavo kaznivega dejanja 
izdana zakonita odredba ali nalog za prestrezanje; 

(c) podatke za ugotovitev istovetnosti osebe, katere 
telekomunikacije se prestrezajo; 

(d) navedbo kaznivega ravnanja, ki se preiskuje; 

(e) zaželeno trajanje prestrezanja in 

(f) po možnosti dovolj tehničnih podatkov, zlasti ustrezno številko 
omrežnega priključka, da se zagotovi ugoditev zaprosilu. 

4. Pri zaprosilu na podlagi pododstavka (b) drugega odstavka to 
vključuje tudi povzetek dejstev. Zaprošena država lahko zahteva 
dodatne informacije, ki ji omogočijo, da se odloči, ali bi zaprošeni 
ukrep sprejela v podobnem primeru v svoji državi. 

5. Zaprošena država se zaveže, da bo ugodila zaprosilom iz 
pododstavka (a) prvega odstavka: 

(a) pri zaprosilu na podlagi pododstavkov (a) in (c) drugega 
odstavka po prejetju informacij iz tretjega odstavka. Zaprošena 
država lahko dovoli, da se prestrezanje začne brez nadaljnjih 
uradnih postopkov; 

(bi pri zaprosilu na podlagi pododstavka (b) drugega odstavka 
po prejetju informacij iz tretjega in četrtega odstavka ter kadar bi 
zaprošeni ukrep sprejela v podobnem primeru v svoji državi. 
Zaprošena država lahko za ugoditev postavi katere koli pogoje, 
ki bi jih bilo treba upoštevati v podobnem primeru v njeni državi. 

6. Kadar neposrednega prenosa ni mogoče zagotoviti, se 
zaprošena država zaveže, da bo ugodila zaprosilom iz 
pododstavka (b) prvega odstavka po prejetju informacij iz tretjega 
in četrtega odstavka ter kadar bi zaprošeni ukrep sprejela v 
podobnem primeru v svoji državi. Zaprošena država lahko za 
ugoditev postavi katere koli pogoje, ki bi jih bilo treba upoštevati v 
podobnem primeru v njeni državi. 

7. Ob predložitvi uradnega obvestila iz drugega odstavka 27. 
člena lahko vsaka država članica izjavi, da jo šesti odstavek 
zavezuje samo, če ne more zagotoviti takojšnjega prenosa. V 
tem primeru lahko druga država članica uporabi načelo 
vzajemnosti. 

8. Ob vložitvi zaprosila iz pododstavka (b) prvega odstavku lahko 
država prosilka, kadar ima za to poseben razlog, zaprosi tudi za 
prepis posnetka. Zaprošena država taka zaprosila obravnava v 
skladu s svojo nacionalno zakonodajo in postopki. 

9. Država članica, ki prejme informacije iz tretjega in četrtega 
odstavka, jih obravnava kot tajne v skladu s svojo nacionalno 
zakonodajo. 
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19. člen 
Prestrezanje telekomunikacij na državnem ozemlju s 

pomočjo ponudnikov storitev 

1. Države članice zagotovijo, da sistemi telekomunikacijskih 
storitev, ki se upravljajo prek zemeljske postaje na njihovem 
ozemlju in za zakonito prestrezanje komunikacij osebe, ki je v 
drugi državi članici, na ozemlju slednje niso neposredno dostopni, 
ti državi postanejo neposredno dostopni za zakonito prestrezanje 
s posredovanjem določenega ponudnika storitev, ki je na njenem 
ozemlju. 

2. V primeru iz prvega odstavka imajo pristojni organi države 
članice pravico, da za preiskavo kaznivega dejanja in v skladu z 
veljavno nacionalno zakonodajo ter pod pogojem, da je oseba, 
katere telekomunikacije se prestrezajo, v tej državi članici, izvajajo 
prestrezanje s posredovanjem določenega ponudnika storitev 
na njenem ozemlju brez vključitve države članice, na ozemlju 
katere je zemeljska postaja. 

3. Drugi odstavek se uporablja tudi pri prestrezanju po zaprosilu 
na podlagi pododstavka (b) drugega odstavka 18. člena. 

4. Ta člen državi članici v ničemer ne preprečuje, da državo 
članico, na ozemlju katere je zemeljska postaja, zaprosi za 
zakonito prestrezanje telekomunikacij v skladu z 18. členom, 
zlasti kadar v državi prosilki ni posrednika. 

20. člen 
Prestrezanje telekomunikacij brez tehnične pomoči 

druge države članice 

1. Brez vpliva na splošna načela mednarodnega prava in določbe 
pododstavka (c) drugega odstavka 18. člena se obveznosti po 
tem členu nanašajo na odredbe za prestrezanje, ki jih izda ali 
odobri pristojni organ ene države članice med preiskavami 
kaznivih dejanj, ki imajo značilnosti preiskave določenih kaznivih 
dejanj, vključno z njihovimi poskusi, če so kaznivi po notranjem 
pravu, da bi bila ugotovljena istovetnost storilcev, da bi bili ti prijeti, 
obtoženi, kazensko preganjani ali da bi jim bila izrečena sodba. 

2. Kadar zaradi preiskave kaznivega dejanja prestrezanje 
telekomunikacij odobri pristojni organ ene države članice ("država, 
ki prestreza") in se naslov telekomunikacijskega priključka osebe, 
navedene v odredbi za prestrezanje, uporablja na ozemlju druge 
države članice ("obveščena država"), pri čemer za izvedbo 
prestrezanja ni potrebna njena tehnična pomoč, država, ki 
prestreza, s tem seznani obveščeno državo: 

(a) pred prestrezanjem, kadar ob njegovi odreditvi ve, da je oseba, 
katere telekomunikacije se prestrezajo, na ozemlju obveščene 
države; 

(b) v drugih primerih pa takoj, ko izve, da je oseba, katere 
telekomunikacije se prestrezajo, na ozemlju obveščene države. 

3. Informacije, ki jih sporoči država, ki prestreza, vključujejo: 

(a) navedbo organa, ki odredi prestrezanje; 

(b) potrdilo, da je bila v zvezi s preiskavo kaznivega dejanja 
izdana zakonita odredba za prestrezanje; 

(c) podatke za ugotovitev istovetnosti osebe, katere 
telekomunikacije se prestrezajo; 

(d) navedbo kaznivega ravnanja, ki se preiskuje, in 

(e) predvideno trajanje prestrezanja. 

4. Kadar je država članica obveščena na podlagi drugega 
tretjega odstavka, se uporablja naslednje: 

(a) po prejemu informacij iz tretjega odstavka pristojni °r9^ 
obveščene države državi, ki prestreza, brez odlašanj 
najpozneje v 96 urah odgovori, da: 

(i) dovoli izvajanje ali nadaljevanje prestrezanja. Obveščena ^ba 
lahko za dovoljenje postavi katere koli pogoje, ki bi jih bll° 
upoštevati v podobnem primeru v njeni državi. 

(ii) zahteva, da se prestrezanje ne izvaja ali da se konca, ^ 
prestrezanje ni dovoljeno po njeni nacionalni zakonodaji . 
razlogov iz 2. člena Evropske konvencije o medsebojni P . 
pomoči. Kadar obveščena država to zahteva, mora pisno ute 
svojo odločitev; 

(iii) v primerih iz točke (ii) zahteva, da se gradivo, ki je žeJj..g 
prestreženo, medtem ko je bila oseba, katere tele'<orr'un'rat)iti 
se prestrezajo, na ozemlju obveščene države, ne sme up „a 
ali se sme uporabiti samo pod pogoji, ki jih določi obve ^ 
država. Obveščena država seznani državo, ki prestre 
razlogi, ki utemeljujejo navedene pogoje; 

(iv) zahteva kratko podaljšanje prvotnega roka 96 ur v sk^d
(jnji 

dogovorom z državo, ki prestreza, vendar za največ ose ^ 
da bi se lahko izvedli notranji postopki po nacionalni za z3i 
obveščene države. Obveščena država državo, ki Pre ebni 
pisno obvesti o pogojih, ki so po njeni nacionalni zakonodaji P 
za podaljšanje roka; 

(b) dokler obveščena država ne sprejme odločitve na 
točk (i) ali (ii) pododstavka (a), država, ki prestreza: 

edneg3 

(i) lahko nadaljuje prestrezanje in 

(ii) ne sme uporabiti že prestreženega gradiva, razen. 

- če se državi članici ne dogovorita drugače ali 

- zaradi sprejetja nujnih ukrepov za preprečevanje nep°^ava se 
in resnega ogrožanja javne varnosti. Obveščena 
seznani z vsako tako uporabo in razlogih, ki jo uteme) 

v zad®v' 
(c) obveščena država lahko zahteva povzetek dejstev ^ ci|o 
in vse dodatne informacije, potrebne za presojo, vi_faK0 
prestrezanje dovoljeno v podobnem primeru v njeni or gj0na 
zaprosilo ne vpliva na uporabo pododstavka (b), če se o 
država in država, ki prestreza, ne dogovorita drugače, 

zagotovi,a 

(d) državi članici sprejmeta potrebne ukrepe, oa jejurn0 
odgovor v 96 urah. V ta namen določita točke za ®l^jtaVku t6' 
24 ur na dan, in jih navedeta v svojih izjavah po podoo 
prvega odstavka 24. člena. 

5. Obveščena država informacije, dobljene na Pod a^cl0na^° 
odstavka, obravnava kot tajne v skladu s svojo n 
zakonodajo. g 

6. Kadar država, ki prestreza, meni, da so '"'^"J^e^ara^6, 

pošljejo na podlagi tretjega odstavka, še posebej obču J organa. 
se pristojnemu organu lahko pošljejo prek posebnog 
kadar se državi članici o tem dvostransko dogovon a. 

odsta^3 

7. Ob predložitvi uradnega obvestila na podlagi drugsg®j ^ jim 
27. člena ali kadar koli po tem države članice lahko iz'®enUi ng b° 
informacij o prestrezanju, kot je predvideno v tem 
treba poslati. 
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21. člen 
Odgovornost za stroške telekomunikacijskih 

operaterjev 

^,r°ške telekomunikacijskih operaterjev ali ponudnikov storitev, 
Ostanejo pri izvrševanju zaprosil na podlagi 18. člena, krije 
zava prosilka. 

22. člen 
Dvostranski dogovori 

°'°čbe tega naslova v ničemer ne izključujejo morebitnih 

član nskih a'' večstranskih dogovorov med državami 
teh IQ-ri1''s ^terimise omogoči izkoriščanje sedanjih ali prihodnjih 
tf>ioL^n'^ možnosti v zvezi z zakonitim prestrezanjem 

''komunikacij. 

IV. NASLOV 

23. člen 
Varstvo osebnih podatkov 

ProPSe'?ne Podatke, sporočene po tej konvenciji, država 
niča lahko uporablja: 

(ft) 2a Postopke, za katere se uporablja ta konvencija; 
(b) . 
Povp u9e sodne in upravne postopke, ki so neposredno *ani s postopki iz pododstavka (a); 

vg^U^Prečevanje neposrednega in resnega ogrožanja javne 

dr| *
a ^'ere koli druge namene samo s predhodnim soglasjem 

Mdotv ^lanice' ki podatke sporoča, razen če država članica ni a soglasja osebe, na katero se podatki nanašajo. 
2. Tg f|nn t9rriv ' " se uporablja tudi za osebne podatke, ki se ne sporočajo, 

6 Pridobijo kako drugače na podlagi te konvencije. 
3. . 
sp0rn»ISno okoliščin posameznega primera lahko država, ki 
spor .a. osebne podatke, od države, ki so se ji osebni podatki Clli. zahteva informacije o uporabi teh podatkov. 
4. 
p°dla Se za uP°rab0 osebnih podatkov postavijo pogoji na 
°dsta^' dru9e9a odstavka 7. člena, pododstavka (b) petega 
°dsta X- 18' ^lena' šestega odstavka 18. člena ali četrtega 
Se. ^ 20. člena, imajo ti prednost. Kadar se ti pogoji ne postavijo, 

Porablja ta člen. 

členo°Cbe dese,ega odstavka 13. člena imajo prednost pred tem 1119lede podatkov, pridobljenih na podlagi 13. člena. 
6.fač| 
Pri(joh en se ne uporablja za osebne podatke, ki jih država članica 

' P° tej konvenciji in izvirajo iz te države članice. 

kaagj^^burg ob podpisu te konvencije lahko izjavi, da v primeru, 
{'anir °S0bne Podatke na podlagi te konvencije pošilja drugi državi 

' Ve|ja naslednje: 

°ds)
Se'l"')urg lahko ob upoštevanju pododstavka (c) prvega 

da se i oc|visno od okoliščin posameznega primera zahteva, 
ahko za postopke, pri katerih bi Luksemburg lahko zavrnil 

ali omejil pošiljanje ali uporabo osebnih podatkov v skladu z 
določbami te konvencije ali instrumentov iz 1. člena, osebni podatki 
uporabljajo samo za namene iz pododstavkov (a) in (b) prvega 
odstavka s predhodnim soglasjem Luksemburga, če zadevna 
država članica ne pridobi soglasja osebe, na katero se podatki 
nanašajo. 

Če v določenem primeru Luksemburg odkloni soglasje k zaprosilu 
države članice na podlagi določb prvega odstavka, mora svojo 
odločitev pisno utemeljiti. 

V. NASLOV 

KONČNE DOLOČBE 

24. člen 
Izjave 

1. Ob predložitvi uradnega obvestila iz drugega odstavka 27. 
člena vsaka država članica v izjavi navede organe, ki so poleg 
organov, navedenih v Evropski konvenciji o medsebojni pravni 
pomoči in Beneluški pogodbi, pristojni za izvajanje te konvencije 
in določb o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah 
instrumentov iz prvega odstavka 1. člena med državami članicami, 
pri čemer navede zlasti: 

(a) morebitne pristojne upravne organe v smislu prvega odstavka 
3. člena; 

(b) enega ali več osrednjih organov za izvajanje 6. člena in organe, 
pristojne za obravnavanje zaprosil iz osmega odstavka 6. člena; 

(c) morebitne policijske ali carinske organe, pristojne za peti 
odstavek 6. člena; 

(d) morebitne upravne organe, pristojne za šesti odstavek 6. 
člena, in 

(e) organ ali organe, pristojne za izvajanje 18. in 19. člena ter 
prvega do petega odstavka 20. člena. 

2. Izjave, dane v skladu s prvim odstavkom, se lahko po enakem 
postopku kadar koli v celoti ali delno spremenijo. 

25. člen 
Pridržki 

V zvezi s to konvencijo se ne smejo izraziti nobeni pridržki, razen 
tistih, ki so v tej konvenciji izrecno predvideni. 

26. člen 
Ozemeljska veljavnost 

Ta konvencija bo začela veljati za Gibraltar, ko bo zanj začela 
veljati Evropska konvencija o medsebojni pravni pomoči. 

Združeno kraljestvo pisno uradno obvesti predsednika Sveta, če 
želi, da bo ta konvencija začela veljati tudi za Kanalske otoke in 
otok Man, potem ko bo zanje začela veljati Evropska konvencija 
o medsebojni pravni pomoči. Svet sprejme odločitev o tej prošnji 
soglasno. 

a  " 9Pril 2005 
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27. člen 
Začetek veljavnosti 

1. Države članice sprejmejo to konvencijo v skladu s svojimi 
ustavnimi zahtevami. 

2. Države članice uradno obvestijo generalnega sekretarja Sveta 
Evropske unije, da so končani potrebni ustavni postopki za 
sprejetje te konvencije. 

3. V osmih državah članicah začne ta konvencija veljati 90 dni po 
uradnem obvestilu iz drugega odstavka, ki ga pošlje država 
članica, ki je bila članica Evropske unije na dan, ko Svet sprejme 
akt o pripravi te konvencije, in kot osma izpolni to obveznost. 

4. Vsako uradno obvestilo, ki ga država članica pošlje po prejetju 
osmega uradnega obvestila iz drugega odstavka, ima za 
posledico, da med to državo članico in državami članicami, za 
katere je ta konv .ncija že začela veljati, ta konvencija začne 
veljati 90 dni po poslanem uradnem obvestilu. 

5. Pred začetkom veljavnosti konvencije in na podlagi tretjega 
odstavka lahko vsaka država članica ob predložitvi uradnega 
obvestila iz drugega odstavka ali kadar koli pozneje izjavi, da bo 
to konvencijo uporabljala v odnosih z državami članicami, ki so 
dale enako izjavo. Te izjave začnejo veljati 90 dni po dnevu 
deponiranja. 

6. Ta konvencija se uporablja za medsebojno pravno pomoč, ki 
se začne izvajati po dnevu začetka veljavnosti te konvencije, ali 
se med državami članicami uporablja na podlagi petega odstavka. 

28. člen 
Pristop novih držav članic 

1. K tej konvenciji lahko pristopi vsaka država, ki postane članica 
Evropske unije. 

2. Besedilo te konvencije, ki ga v jeziku države, ki pristopa, pripravi 
Svet Evropske unije, je verodostojno. 

3. Listine o pristopu se deponirajo pri depozitarju. 

4. Za vsako državo, ki pristopi k tej konvenciji, ta začne veljati 90 
dni po dnevu deponiranja njene listine o pristopu ali z dnem začetka 
veljavnosti te konvencije, če po izteku navedenega obdobja 90 
dni ta še ni začela veljati. 

5. Za države članice, ki pristopajo, se uporablja peti odstavek 27. 
člena, kadar ob deponiranju njihovih listin o pristopu ta konvencija 
še ne velja. 

29. člen 
Začetek veljavnosti za Islandijo in Norveško 

1. Brez vpliva na 8. člen Sporazuma, sklenjenega med Svetom 
Evropske unije, Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško, o 
pridružitvi obeh držav k izvajanju, uporabi in razvoju 
schengenskega pravnega reda ("Pridružitveni sporazum") 
določbe iz prvega odstavka 2. člena za Islandijo in Norveško 

začnejo veljati 90 dni po tem, ko sta Svet in Komisija obv 6 a 
na podlagi drugega odstavka 8. člena Pridružitvenega sporazu^ 
o izpolnitvi njunih ustavnih zahtev, v njunih odnosih z °rlJ9 a 
državami članicami, za katere je konvencija že začela velja i 
podlagi tretjega ali četrtega odstavka 27. člena. 

2. Po začetku veljavnosti določb prvega odstavka 2. člena z<* 
Islandijo in Norveško se z vsakim začetkom veljavnos i ^ 
konvencije za državo članico te določbe uporabljajo tu 
medsebojnih odnosih med navedeno državo članico ter Islan 
in Norveško. 

3. Določbe prvega odstavka 2. člena za Islandijo in Norveško^ 
nobenem primeru niso zavezujoče pred dnem, ki bo doloces 
podlagi četrtega odstavka 15. člena Pridružitvenega sporaz 

4. Brez vpliva na prvi, drugi in tretji odstavek zgoraj dol°|jatj 
prvega odstavka 2. člena za Islandijo in Norveško začnejov (0 
najpozneje z dnem začetka veljavnosti konvencije za pe J ^ 
državo, ki je članica Evropske unije v času, ko Svet sprejm 
o pripravi te konvencije. 

30. člen 
Depozitar 

1. Depozitar te konvencije je generalni sekretar Sveta Evrops 
unije. 

2. Depozitar v Uradnem listu Evropskih skupnosti objavi 
o sprejetjih in pristopih, izjavah ter vseh drugih uradnih o 
v zvezi s to konvencijo. 

Sestavljeno v Bruslju devetindvajsetega maja leta dva '^e(TI, 
enem izvirniku v angleškem, danskem, finskem, fran keIn, 
grškem, irskem, italijanskem, nemškem, nizoze ^ ^ 
portugalskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer^ 
besedila enako verodostojna, izvirnik pa je shranjen ajnj 
Generalnega sekretariata Sveta Evropske unije. G® 
sekretar pošlje overjene kopije vsaki državi članici. 

Izjava Sveta o devetem odstavku 10. člena 
u dev©^®^ 

Pri obravnavi sprejetja instrumenta, kot je navedeno ^ na 
odstavku 10. člena, Svet upošteva obveznosti držav 
podlagi Evropske konvencije o človekovih pravicah. 

Izjava Združenega kraljestva o 20. členu 

Ta izjava je dogovorjen sestavni del konvencije. 
Q7i z nalog' o 

V Združenem kraljestvu se 20. člen uporablja v zvez ^nerriu 
prestrezanju, ki jih minister izda policiji ali carinskemu in tranjirn 
organu Združenega kraljestva, kadar se v skladu iona navede 

pravom o prestrezanju komunikacij kot namen n na|0ge,1(1 

odkrivanje težjih kaznivih dejanj. Uporablja se tudi za _v0rn 
se izdajo varnostni službi, kadar ta v skladu z notranji ^ prVern 
sodeluje pri preiskavi, ki ima značilnosti, opisane 
odstavku 20. člena. 
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3. člen 4. člen 
Za' 
Min'ZVa'anie konvencije skrbita Ministrstvo za pravosodje in Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 'strstvo za notranje zadeve. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

i. 
Ko 
rngrttn?'^a 0 medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah 
Podi avami Danicami Evropske unije, ki jo je Svet pripravil na 
konj*9' 34■ člena pogodbe o Evropski uniji (v nadaljevanju 
l97^<a)je bila podpisana dne 29.05.2000 v Bruslju (UL EU C 
s°cte/ Gre za Prv0 konvencijo s področja pravosodnega 
o p 0Var>ja v kazenskih zadevah, sprejeto po uveljavitvi Pogodbe vr°pski uniji (UL EU C 340/99). 
Ko 
rneH^c'ia >e posledica ugotovitve strokovnjakov s področja 
iiborr°dne Pravne pomoči v kazenskih zadevah, da je potrebno 
"a te' obstoie^e dogovore zaradi novih zahtev, ki se porajajo 
iz u 

m Področju. Pri sestavljanju nove konvencije je Svet izhajal 
tade tve' da 'ma mednarodna pravna pomoč v kazenskih 

d med državami članicami trdne temelje, ki so u veliki meri 
o mM

azal' učinkovitost. Na eni strani sta to Evropska konvencija 
0. 

Sebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah (Strasbourg, 
nadr

1959) z dodatnim protokolom (Strasbourg, 17.03.1978), 
$che

U9' strar>i pa Konvencija z dne 14.6.1990 o izvajanju 
konve^e"Sl<eQa sPorazuma z dne 14.06.1985. Glavni cilj nove 

torej izboljšati pravosodno sodelovanje z razvijanjem 
Porn0° 'aniem obstoječih določb, ki urejajo mednarodno pravno 
kterih ^ l<azensl<ih zadevah, predvsem z razširitvijo zadev, v 
p0rrtQ ,Se lahko zaprosi za pomoč, ter z omogočanjem pravne 
Prt/a ' sk°zi celo vrsto novih ukrepov, tako da je hitrejša, bolj 

9°dljiva in zato tudi učinkovitejša. 
Ha 
eC^9',35- člena Pogodbe o Evropski uniji ima Sodišče v s^iat 

skuPnosti pristojnost za tolmačenje določb konvencije 
u s pogoji, ki so določeni v tem členu. 

II. 
^°nVenrj: . 

"a is razdeljena v pet delov. 

"osecf Vse^uie splošne določbe. Konvencija dopolnjuje nekatere 
rt I16 'nstrumente s področja mednarodne pravne pomoči v B<jjn " zadevah in se sama po sebi ne more uporabljati kot 

'tor)l,e^
0c"a9a za zaprosilo za mednarodno pravno pomoč. Ker 

kjer $0 c,(a dopolnjuje prej obstoječe dokumente, velja, da tam, 
"o'očh n,ene določbe v nasprotju s temi dokumenti, prevladajo 9 konvencije. 

sohen'
al<0 konvencija dopolnjuje ali nadgrajuje določbe 

/e ^e,nske9a pravnega reda v delu, ki se nanaša na sporazum, 
fra//ev' sklenjen med Svetom EU ter Republiko Islandijo in 

J",0 ^orveško, kar pomeni, da konvencija v navedenih 
ra*ve/6 uc" v razmerju do teh dveh držav. Obenem konvencija 

nekatere določbe Schengenske izvedbene 

Konvencija širi dosedanji obseg postopkov, v katerih se lahko 
nudi mednarodna pravna pomoč. Za pomoč se lahko zaprosi in 
se ji ugodi ne samo v postopkih v kazenskih zadevah, ampak 
tudi v postopkih zaradi ravnanj, za katera veljajo določene upravne 
sankcije. Tako se mednarodna pravna pomoč na podlagi 
konvencije izvaja tudi v upravnih postopkih, ki se vodijo zaradi 
prekrškov, kaznivih po notranji zakonodaji države prosilke ali 
zaprošene države ali obeh, če ima odločba lahko za posledico 
postopek pred sodiščem, ki je pristojno za odločanje predvsem v 
kazenskih zadevah. S tem je omogočeno, da se mednarodna 
pravna pomoč lahko izvaja tudi v določenih primerih, ki jih Evropska 
konvencija o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah 
(Strasbourg, 20.04.1959) ne obsega ali pa jih zajema v omejenem 
obsegu. Mednarodna pravna pomoč se na podlagi konvencije 
nudi tudi v postopkih zoper pravne osebe, ne glede na to, ali 
zakonodaja zaprošene pogodbenice ureja odgovornost pravnih 
oseb za kazniva dejanja ali ne. 

Prošnja za mednarodno pravno pomoč se mora izvršiti v kar 
največji možni meri na način in po postopkih, za katere zaprosi 
država prosilka. Zaprošena država mora tudi kar najbolj 
spoštovati roke, ki jih v svoji prošnji navede država prosilka. 
Zavrnitev izvršitve mednarodne pravne pomoči na način, za 
katerega zaprosi država prosilka, je možen samo, če so 
zaprošene formalnosti in postopki v nasprotju s temeljnimi pravnimi 
načeli zaprošene države ali če konvencija sama določa, da se 
zaprosilo izvrši v skladu z zakonodajo zaprošene države. 

Konvencija vzpostavlja splošno pravilo, da se procesne 
dokumente v kazenskih postopkih, ki jih je potrebno vročiti osebam 
na ozemlju druge države članice, pošilja tem osebam neposredno 
po pošti. V navedenem členu so določene tudi nekatere izjeme od 
uporabe tega pravila, obveznost, da država zagotovi prevod 
dokumenta ali njegovih najpomembnejših delov v jezik, ki ga 
naslovnik razume, in obveznost, da mora biti dokumentu priloženo 
sporočilo oziroma dopis s podrobnimi podatki o tem, kako lahko 
oseba dobi informacije o svojih pravicah in dolžnostih. Nobena 
določba konvencije ne zavezuje osebe k prisotnosti v državi, ki 
pošilja listine. 

Konvencija vzpostavlja neposredno komunikacijo med 
pravosodnimi organi za splošno pravilo z nekaterimi izjemami. 
Pomembna novost je, da se lahko obravnava in pošilja prošnje za 
pravno pomoč s kakršnimkoli sredstvom, ki omogoča pisni zapis, 
pod pogojem, da država prejemnica lahko ugotovi njeno 
verodostojnost. V določenih primerih je omogočeno pošiljanje in 
vračanje prošenj za mednarodno pravno pomoč med osrednjimi 
organi ali med pravosodnim organom v eni državi in osrednjim 
organom v drugi državi, v nujnih primerih pa se lahko zaprosila 
posreduje tudi preko Mednarodne organizacije kriminalistične 
policije (Interpol). Pošiljanje prošenj za začasno premestitev priprtih 
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oseb, njihov tranzit in izmenjava podatkov iz kazenske evidence 
poteka preko osrednjih organov. 

Konvencija daje tudi splošen okvir za izmenjavo informacij v 
kazenskem postopku brez predhodnega zaprosila. Izmenjava 
takih informacij poteka skladno z notranjo zakonodajo vsake 
pogodbenice. 

Drugi del konvencije vsebuje določbe o nekaterih posebnih oblikah 
mednarodne pravne pomoči in določbe o kazenski in civilni 
odgovornosti nekaterih pooblaščenih oseb, ki delujejo na ozemlju 
drugih držav pogodbenic. 

Konvencija vzpostavlja podlago za izdajanje zaprosil za vrnitev 
predmetov, pridobljenih s kaznivim dejanjem. Država prosilka izda 
tako zaprosilo z namenom vrnitve predmetov njihovim zakonitim 
lastnikom, zaprošena država pa zaprosilu lahko ugodi, ni pa k 
temu zavezana. Zaprosilo naj bi se izdalo le v primerih, ko ni 
dvoma o zakonitem lastniku, obenem pa vračilo predmetov tudi 
ne sme posegati v pravice dobrovernih tretjih oseb. 

Konvencija dopolnjuje že obstoječo ureditev začasne predaje 
oseb s pooblastilom zaprošeni državi, da uredi vse potrebno za 
premestitev priprte osebe v državo prosilko zaradi preiskave, ki 
teče v tej državi. V ta namen se morajo pristojni organi obeh držav 
sporazumeti o podrobnostih premestitve, pri čemer mora tak 
sporazum vsebovati tudi datum vrnitve premeščene osebe. 

Konvencija nadalje določa možnost zaslišanja prič in izvedencev, 
pod nekaterimi pogoji pa tudi obdolžencev, preko video 
konference. Temeljno načelo je, da zaprošena država lahko privoli 
v zaslišanje preko video konference, če to ni v nasprotju z njenimi 
temeljnimi pravnimi načeli in če ima tehnična sredstva za izvedbo 
takega zaslišanja. Glede na dogovor med pristojnimi organi obeh 
držav lahko tehnična sredstva preskrbi tudi država prosilka. 
Konvencija postavlja nekatera pravila za izvedbo takega 
zaslišanja, med drugim navzočnost sodnega organa zaprošene 
države in uporabo prava države prosilke za izvedbo zaslišanja. 
Soglasje priče ali izvedenca za zaslišanje preko video konference 
ni potrebno, soglasje obdolženca, če se država strinja z uporabo 
video konference za njegovo zaslišanje, pa je potrebno. 
Konvencija ureja tudi povrnitev nekaterih stroškov, nastalih zaradi 
video konferenčne povezave, če se zaprošena država v celoti 
ali delno ne odpove povrnitvi stroškov. 

Konvencija vzpostavlja splošno podlago in pravila za izdajanje 
zaprosil za telefonsko zaslišanje prič ali izvedencev. Temeljno 
načelo je, da je za izvedbo zaslišanja telefonske konference 
potrebo soglasje priče ali izvedenca. Zaprošena država lahko 
privoli v zaslišanje preko telefonske konference, če to ni v 
nasprotju z njenimi temeljnimi pravnimi načeli. 

Konvencija nadalje daje splošno pravno podlago za sodelovanje 
med državami članicami pri izvajanju nadzorovanih pošiljk. Vsaka 
država članica je na zaprosilo druge države članice, kadar ta 
vodi preiskavo zaradi kaznivega dejanja, za katero se lahko 
zahteva izročitev, dolžna zagotoviti izvajanje ukrepa nadzorovane 
pošiljke na svojem ozemlju. Zaprošena država se za izvajanje 
nadzorovane pošiljke odloči v vsakem posameznem primeru 
skladno z lastno zakonodajo in na njeni podlagi ukrep nadzorovane 
pošiljke preko svojega ozemlja tudi izvaja. 

Konvencija določa pogoje, pod katerimi se lahko ustanovijo in 
izvajajo svoje naloge skupne preiskovalne skupine. Skupne 
preiskovalne skupine se lahko ustanovijo na podlagi 
medsebojnega sporazuma pristojnih organov dveh ali več držav 
članic. V sporazumu se določi tudi namen skupne preiskovalne 
skupine in njena sestava. Skupina se ustanovi za določen čas, ki 
se lahko s skupnim soglasjem podaljša. Člani skupine so lahko 

policisti, tožilci ali sodniki, lahko pa tudi druge osebe, 5'® 
notranjo ureditev v državah članicah. Za ustanovitev sk P 
lahko zaprosi katera koli država pogodbenica konvencije, s P^ 
pa se ustanovi v državi članici, v kateri se pričakuje Pretez. tu(jj 
izvajanja preiskav. Države članice morajo upošteva' 
vprašanje stroškov, vključno z dnevnicami za člane s P 
Vodja skupne preiskovalne skupine je predstavnik pns °j g 
organa, ki sodeluje v preiskavi kaznivega dejanja, IZ ^ 
članice, v kateri skupina deluje. Skupina mora delovati v g 
skladno z zakonodajo države, v kateri se izvaja Prel ^ 
Dodeljenim članom - torej članom skupine, ki ne delujejo ^ 
državi - je dovoljena prisotnost pri izvajanju preiskovalnih u.gnif) 
v državi, kjer skupina deluje. Vodja skupine lahko izdo ^ 
razlogov odloči tudi drugače. Podlago za tako ^ 
predstavljajo na primer operativni razlogi, nikakor pa ne . c 
dodeljenemu članu prepovedana prisotnost zgolj zato, ker I 
Vodja skupine lahko dodeljenim članom, če je to skladnoZ

kovamih 
zakonodajo države, dovoli izvajanje določenih preis 

ukrepov, to pa morajo odobriti tudi pristojni organi države, ; 
skupina deluje, in države, iz katere je dodeljeni član. u ^ 
člani imajo skladno s konvencijo tudi možnost, da v svoj ^ 
zaprosijo pristojne organe za izvedbo določenih Preis

kgtgri je 
ukrepov, ki so potrebni zaradi izvedbe preiskave, v gfU 
ustanovljena skupna preiskovalna skupina. V takem P n0 
državi ni potrebno posebno zaprosilo za mednarodn P ^ 
pomoč, država članica, v kateri se zahteva 'zve nolrapjo 
preiskovalnih ukrepov, pa o izvedbi odloči skladno z njeno ^ ig 
zakonodajo. Dodeljeni član lahko v okviru svoje pristojno 
je to skladno z notranjo zakonodajo njegove d1*3*0' n:ggovi 
preiskovalni skupini posreduje informacije, ki so na voljo ^ 
državi in so povezane s preiskavo. Določeno je, v katere 
in pod katerimi pogoji se tako pridobljene informacij 
uporabijo. Konvencija nazadnje utira pot možnosti, da 
preiskovalni skupini lahko sodelujejo tudi osebe, kinis0£ t0i da 
predstavniki držav članic ustanoviteljic skupine. Gre . ?eyes, 
lahko sodelovanje predstavnikov mednarodnih or9an'zac' ^uropol, 
ustanovljenih v skladu s Pogodbo o Evropski uniji (npr- gjne. 
OLAF'), doprinese k boljšemu delu skupne preiskovalne 

Konvencija daje podlago za sodelovanje držav pogodbenic 
preiskavah, vendar samo z izmenjavo tajnih agenton^gto)- 
tajnih delavcev (t.j. oseb, ki delujejo pod tajno ali lažno' ^gfata v 
Obe državi - država prosilka in zaprošena država - se ggenta. 
vsakem posameznem primeru strinjati z uporabo fa/ne9 o vrSti 
državi pa se morata po ugoditvi zaprosilu sPorazU^irni pog°i'' 
zadev, vključno s trajanjem preiskave in njenimi podrobn ^ lP 
Delovanje tajnih agentov mora potekati skladno z za 
po postopkih države, v kateri preiskava teče. ^ 

Konvencija določa kazensko in odškodninsko 0seb 
škodo, ki je nastala kot posledica delovanja poobla !zvajaniu 

ali uradnikov ene države na ozemlju druge države p ^ tgjnjfr 
nadzorovanih pošiljk, skupnih preiskovalnih skupi 
preiskav. 

Tretji del konvencije obravnava prestrezanje telekomun^3^ ^ 
za prvo večstransko konvencijo o mednarodni Pravn strezan!e 

kazenskih zadevah, ki obravnava mednarodno Pr oCjrc0 
telekomunikacij. Zaradi hitrega razvoja tehnologije na ^ 0^rB"^ 
vsebuje konvencija precej splošne določbe, zato da poje1^ 
možnost njihove uporabe tudi v prihodno .^ovaci'1 

"telekomunikacij" ni opredeljen, stališče Sveta ob n*i«< 
konvencije pa je bilo, da je treba pojem razumet glflps 
možnem smislu in ni omejen le na telefonske PoveZ („' t>od 
vse možne oblike komunikacij, ki jih omogoča ,renu " 
tehnologija. V vseh primerih pa gre za prestrezanje te e 
v kazenskem postopku oziroma preiskavi. 
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"** opredeljuje dva položaja. V prvem država ni tehnično 
njen 

a neP°sredno prestrezati telekomunikacij, poslanih z 
„a .6®a ozemlja ali prejetih na njem. Konvencija omogoča dva 
ia 

a s°deiovanja v teh primerih ■ eden je na podlagi zaprosila 
(Hg^lrezanie telekomunikacij v vsakem posamičnem primeru 
oprB 

konvencije), drugi pa na podlagi zaprosila za namestitev 
("gaf

me za prestrezanje telekomunikacij na zemeljsko postajo eway"l kj se nahaja na ozemlju zaprošene države, če gre 

drigStrezanje telekomunikacij osebe, ki se nahaja na ozemlju 
na 

Ve Prorilke, in s pomočjo ponudnika storitev, ki je prav tako 
telejf

nem 1 -emlju (člen 19 konvencije). Zaprosilo za prestrezanje 
ia n

0nrunik^ij v vsakem posamičnem primeru je lahko zaprosilo 
Posred°Sre r'° Pres,rezanie telekomunikacij ali zaprosilo za 
ure: 0vanje prepisa prestrezanja telekomunikacij. Konvencija 
kleko ,r' situaci>e- v katerih lahko pride do prestrezanja ttjtfi mur>ikacij glede na to, kje se nahaja oseba, posledično pa 
pre 

razl'čne pogoje, pod katerimi se mora ugoditi zaprosilu za re*anje telekomunikacij. 
Druga e 't 
teie? 

Sl,uacija je, da država lahko tehnično prestreza 
njerri 

munil<acije, poslane z ozemlja druge države ali prejete na 
nahšig6 ^ bi za t0 morala zaPrositi za pomoč države, v kateri se 
v na]

a nasl°v telekomunikacijskega priključka osebe, navedene 
držav^

U za Prestrezanje (člen 20 konvencije). V takem primeru 
takoj 

a, k'Prestreza, drugo državo le obvesti o prestrezanju 
°b\/eš 'ZVe' na ozemliu katere države se oseba nahaja. 
dom

Cena država mora po prejemu obvestila v 96 urah bodisi 
da Se ' 

IZvajanje ali nadaljevanje prestrezanja bodisi zahtevati, 
njeno

Prestrezanie ne izvaja aH se konča, kadar je v nasprotju z 
0Perat notrani° zakonodajo. Stroške telekomunikacijskih 
*aPros i'eV al' P°nudnikov storitev, ki nastanejo pri izvrševanju 
Gre J °a P°dlaQi člena 18 konvencije, nosi država prosilka. 
Prestrm s,roške- ki nastanejo pri vsakem posamičnem 
fe/efo Zan/U- ne pa tudi za stroške, ki nastanejo operaterjem 
p rev, Unika«J zaradi spreminjanja svojih sistemov, da omogočijo 

"'rezanje. 

hkoi6lkonvenc'je vključuje določbe o varstvu osebnih podatkov. 
v kaze°

n[/enc'ie kot prva s področja pravosodnega sodelovanja 
zadevah v svoje besedilo vključuje te določbe. Izraz 

o iaJ.podatki" ie uporabljen v smislu Konvencije Sveta Evrope 
Pod8(,'

1 P°sameznika glede na avtomatsko obdelavo osebnih 
°bi/e°

v iz leta 1981, pa tudi sicer konvencija ne vpliva na 
'98; J?sf/ držav članic, ki jih imajo na podlagi konvencije iz leta 
br$z' 

S6bni podatki se lahko na podlagi konvencije uporabijo 
Prin)er^dhodne9a so9lasia države članice, kijih je poslala, v treh 
s°1nih V P°stopkih, na katere se nanaša konvencija; v drugih 
Postop-

uPravnih postopkih, ki so neposredno povezani s 
°ePosr' na katere se nanaša konvencija; in zaradi preprečitve 
Po<°dn° ln resne grožnje javni varnosti. V ostalih primerih 
*a upo'6 drzava Prosilka predhodno soglasje zaprošene države konV6^° osebnih podatkov, ki jih je pridobila na podlagi te 

Pe,i <fe/ k 
P'itiržL 0nvencije vsebuje končne določbe. Določa izjave in 
^nven i'*1 države lahko deponirajo zaradi izvajanja 
^Verte'-6, ozemlje uporabe konvencije, začetek veljavnosti 
*a tsigJl8.' Pr,stop novih držav članic EU, veljavnost konvencije 

0 '10 'n Norveško ter depozitarja konvencije. H konvenciji 
vsaLS,0p! vsaka država, ki postane članica Evropske unije. 0,1 aepo° državo, ki h konvenciji pristopi, začne ta veljati 90 dni 

'e *on'rania nienih pristopnih listin ali na dan začetka veljavnosti nc,ie' če ta po preteku navedenega roka še ni začela 

III. 

Konvencija določa, da lahko države izrazijo pridržke samo k 
tistim členom konvencije, kjer je to izrecno navedeno. Pridržki so 
možni k tretjemu in sedmemu odstavku 6. člena, šestemu 
odstavku 9. člena, devetemu odstavku 10. člena, četrtemu 
odstavku 14. člena, sedmemu odstavku 18. člena in sedmemu 
odstavku 23. člena. Republika Slovenija ne bo izrazila pridržka k 
nobenemu od navedenih členov. 

Države, ki pristopijo h konvenciji, morajo, skladno z njenim 24. 
členom, ob deponiranju listine o pristopu h konvenciji tudi navesti 
organe, ki so pristojni za njeno izvajanje. 

Republika Slovenija bo deponirala naslednje izjave: 

1. Na podlagi pododstavka (a) prvega odstavka 24. člena 
konvencije Republika Slovenija izjavlja, da so pristojni organi za 
namene šestega odstavka 6. člena konvencije tisti organi, ki 
skladno z notranjo zakonodajo Republike Slovenije opravljajo 
naloge nadzora nad izvrševanjem predpisov ter imajo s tem v 
zvezi pristojnost za odločanje o prekrških. 

2. Na podlagi pododstavka (b) prvega odstavka 24. člena 
konvencije Republika Slovenija izjavlja, do so pristojni pravosodni 
organi Republike Slovenije v smislu prvega odstavka 6. člena 
konvencije krajevno pristojna sodišča in okrožna državna 
tožilstva. 

3. Na podlagi pododstavka (c) prvega odstavka 24. člena 
konvencije Republika Slovenija izjavlja, da je centralni organ v 
Republiki Sloveniji za izvajanje osmega odstavka 6. člena 
konvencije Ministrstvo za pravosodje, Sektor za mednarodno 
pravno pomoč. Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije 
daje tudi pojasnila o krajevno pristojnih pravosodnih organih za 
prejemanje zaprosil in izvajanje mednarodne pravne pomoči. 

4. Na podlagi pododstavka (e) prvega odstavka 24. člena 
konvencije Republika Slovenija izjavlja, da je pristojni organ za 
izvajanje 18. in 19. člena ter od prvega do petega odstavka 20. 
člena Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije - Policija, 
prestrezanje telekomunikacij na ozemlju Republike Slovenije pa 
odredi pristojno sodišče. 

IV. 

Večina določb konvencije je v notranji zakonodaji Republike 
Slovenije že implementirana oziroma se bodo, skladno z 8. členom 
Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS/I, št. 33/1991, Uradni 
list RS, št. 42/1997, 66/2000, 24/2003 in 69/2004), uporabljale 
neposredno. 

Neposredna uporaba bo mogoča pri izvajanju vseh členov iz 
prvega poglavja konvencije ter pri izvajanju 8. člena (vrnitev 
predmetov, pridobljenih s kaznivim dejanjem), 15. člena 
(kazenskopravna odgovornost uradnikov), 16. člena 
(civilnopravna odgovornost uradnikov) in 23. člena (varstvo 
osebnih podatkov) konvencije. 

Zaradi dosledne izpeljave in omogočanja izvajanja mednarodne 
pravne pomoči tudi v postopkih zaradi prekrškov pred upravnimi 
organi na podlagi 3. člena konvencije bo treba preučiti in po potrebi 
dopolniti Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 7/2003 in 86/2004) 
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Možnosti zaslišanja preko video in telefonske konference sta že 
urejeni v tretjem odstavku 515. člena Zakona o kazenskem 
postopku Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 96/2004 - uradno 
prečiščeno besedilo 2) (v nadaljevanju ZKP), ki daje splošno 
podlago za izvajanje mednarodne kazenskopravne pomoči z 
uporabo sodobnih tehničnih sredstev. Pogoji, pod katerimi se bosta 
zaslišanji lahko izvajali, so določeni v konvenciji in se bodo 
uporabljali neposredno. 

ZKP daje tudi podlago za izvajanje 12. člena konvencije 
(nadzorovane pošiljke) v 159. členu ZKP ter 14. člena konvencije 
(tajne preiskave) v 155.a členu ZKP v zvezi s šestim odstavkom 
154. člena ZKP. Skupne preiskovalne skupine (13. člen konvencije) 
je na podlagi šestega odstavka 154. člena ZKP mogoče ustanoviti 
na podlagi dogovora v vsaki posamezni zadevi, in sicer le za 
uporabo ukrepov, naštetih v tem členu. Če se bo pokazala potreba 
po celovitejši ureditvi tega instituta, bo za to potrebno obstoječo 
zakonodajo dopolniti ali spremeniti, predvsem v zvezi s pooblastili 
tujih članov JIT, ko delujejo na ozemlju Republike Slovenije, ter v 
zvezi z organizacijskimi vprašanji ustanovitve JIT. 

Republika Slovenija v notranji zakonodaji ne postavlja nikakršnih 
pogojev za začasno premestitev priprtih oseb, ker ta institut ni 
posebej urejen. Za implementacijo tega člena bo tako potreben 
sporazum v vsakem posameznem primeru med pristojnimi organi 
v Republiki Sloveniji in drugi državi. Če se bo pokazala potreba po 
celovitejši ureditvi tega instituta, bo za to potrebno obstoječo 
zakonodajo dopolniti ali spremeniti. 

Prestrezanje telekomunikacij je v notranji zakonodaji Republike 
Slovenije urejeno v ZKP in v Zakonu o elektronskih komunikacijah 
(Uradni list RS, št. 43/2004) (v nadaljevanju ZEKom). Zaradi 
izvajanja konvencije bo potrebno preučiti in po potrebi spremeniti 
107. člen ZEKom, podzakonske predpise, izdane na njegovi 
podlagi, ter 150. in 151. člen ZKP. 

Varstvo osebnih podatkov, kot ga zahteva konvencija, je 
zadovoljivo urejeno v Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Uradni 
list RS, št. 86/2004). 

V. 

Ratifikacija konvencije bo verjetno imela učinke na ProraC!jl 
Republike Slovenije. Zaprosila za izvedbo določenih preiskov 
dejanj po tej konvenciji bodo najverjetneje povzročila nas 
določenih stroškov, ki jih bo potrebno kriti tudi iz 
Republike Slovenije, vendar jih v tej fazi še ni mogoče prec3v 

niti oceniti. 

VI. 

Konvencija o medsebojni pravni pomoči v kazenskih 
med državami članicami Evropske unije, ki jo je Svet pnp& ^ 
podlagi 34. člena Pogodbe o Evropski uniji, je del Pravne^fnaiog 
Evropske unije. Njena ratifikacija je ena izmed prioritetnih 
za vse države članice Evropske unije, kar je razvidno iz De* a 
o boju proti terorizmu z dne 25.3.2004, v kateri je Svet EU p . 
države članice, da do decembra 2004 ratificirajo nave 
konvencijo. 

VII. 

Konvencijo v skladu s tretjim odstavkom 75. člena in 
odstavkom 88. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni ' 
št. 113/2003 - prečiščeno besedilo) ratificira Državni zbor 

OQ člen3 

Republika Slovenija bo na podlagi drugega odstavka o ■ _ 
Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113 

prečiščeno besedilo) h Konvenciji pristopila. 

VIII. 

Za izvajanje konvencije skrbita Ministrstvo za pravosodl 
Ministrstvo za notranje zadeve. 
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Izjava o skladnosti predloga 

zakonskega ali podzakonskega akta s pravnim redom EU 

!•) Naslov predlaganega akta: 
Zakon o ratifikaciji Konvencije o medsebojni pomoči v kazenskih zadevah med državami Članicami Evropske unije, ki jo je 
pripravil Svet v skladu s členom 34 Pogodbe o Evropski uniji - Izjava Sveta o členu 10(9) - Izjava Združenega kraljestva o člen 
20 

^0 Enotna identifikacijska oznaka predloga akta (EVA) ID predpisa: JD izjave: 
2004-1811-0036 ZAK03955 I 

3-) Skladnost predloga akta s predpisi EU 

^•2) Uredbe/odločbe/sklepi, katerih izvrievanje neposredno ali posredno zagotavlja predlog akta 

CELEX 
oznaka 
predpisa 

Naslov predpisa 
ter slovenski predpisi, ki se navezujejo na to 

direktivo 

Rok za 
uskladitev 
nacionalne 
zakonodaje 

Je predlog akta v celoti usklajen 
z uredbo, sklepom ali odločbo; 

(obrazložitev) 

l. 12000A0712(01' Convention established by the Council in 
accordance with Article 34 of the Treaty on 
European Union, on Mutual Assistance in Criminal 
Matters between the Member States of the 
European Union - Council Declaration on Article 
10(9) - Declaration by the United Kingdom on 
Article 20 
Corrected by.. 300F0712(01)R(01). (FR) 

DA 

4) Ali je predlog pravnega akta v celoti usklajen z akti EU, navedenimi pod točko 3? 
DA 

6-) Prevod naslova predloga pravnega akta RS v angleščino 
■"m* 

Priloga: 

Korelacijska tabela za akte, ki prenašajo določbe direktiv v pravni red RS 

Ministrstvo za zunanje zadeve 

Ime in priimek vodje pravne službe: 

Podpis ministra oziroma predstojnika organa: 

Ministrstvo za pravosodje 

Ime in priimek vodje pravne službe: Biserka Javoršek, 1. r., v. d. generalnega direktorja 

Podpis ministra oziroma predstojnika organa: dr.Lovro Šturm,l.r., minister 
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1 1EL0VN0 TELO 

ODBOR ZA PROMET 

p°ročilo k 

Predlogu letnega puna razvoja in 

OBNAVLJANJA AVTOCEST ZA LETO 2005 

" EPA 138 - IV 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za promet 

Številka: 321-10/89-2/613 EP A 138-IV 
Ljubljana, 8.4.2005 

Na podlagi 41., 42., in 112. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije daje 
Odbor za promet kot matično delovno telo naslednje 

POROČILO 
k predlogu letnega plana razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2005 

Odbor za promet je na 3. seji dne 5.4.2005 opravil obravnavo predloga letnega plana 
razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2005, ki ga je na podlagi prvega odstavka 3.a 
člena Zakona o družbi za avtoceste Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo 
posredovala Vlada Republike Slovenije 28.2.2005. 

Na seji odbora so poleg predstavnikov predlagatelja in Zakonodajno-pravne službe 
Državnega zbora sodelovali še predstavnik Komisije Državnega sveta za lokalno 
samoupravo in regionalni razvoj ter predstavniki Družbe za avtoceste v Republike 
Sloveniji d.d. 

K predloženemu letnemu planu razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2005 je pisno 
mnenje podala Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora dne 4.4.2005 in Komisija 
državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj dne 30.3.2005. 

  
pril2005 
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Uvodoma je predstavnik predlagatelja poudaril, da je v predloženem letnem planu 
predstavljena dinamika gradnje avtocest po obsegu deloma malenkostno nižja od 
predvidenega obsega gradnje iz Resolucije o nacionalnem programu o izgradnji 
avtocest v Republiki Sloveniji (ReNPlA), vendar pa dosega 95 odstotkov predvidene 
realizacije in je po vsebini glede gradnje po posameznih odsekih z njim usklajena. V 
nadaljevanju je predstavil odseke, ki bodo bodisi v letošnjem letu dani v gradnjo bodisi 
predani v promet. Povedal je, da se bo v letošnjem letu začelo z gradnjo na 11 novih 
odsekih v skupni dolžini 55 km in da vrednost letošnjega letnega plana razvoja in 
obnavljanja avtocest znaša 124,1 milijarde tolarjev. Predvideni viri finančnih sredstev za 
realizacijo letnega plana so iz namenskih proračunskih sredstev, kohezijskih skladov, 
kreditov Evropske investicijske banke in Autovie Venete S.p.A, izdaje dveh serij 
obveznic Dars, d.d., povračila davka na dodano vrednost ter iz sredstev koncesijskih 
dajatev Dars, d.d. iz pobrane cestnine. Glede čim hitrejše vzpostavitve elektronskega 
sistema cestninjenja pa je poudaril, da si Vlada Republike Slovenije skladno z 
predpisano evropsko regulativo in direktivami prizadeva čim prej pripraviti končno 
rešitev, to je cestninski sistem brez zaustavljanja. 

Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora Republike Slovenije v svojem mnenju 
najprej ugotavlja, da je predloženi akt v pogledu strukture zasnovan enako kot plan za 
leto 2004. V nadaljevanju pa ugotavlja, da so predstavljeni odseki cest v podpoglavju 
1.3 Gradnja avtocest in drugih (državnih) cest, na katerih se bo v letu 2005 gradnja 
nadaljevala (točka 1.3.2) in na katerih se gradnja začenja (točka 1.3.3), vendar pa so 
načrtovana dela po posameznih odsekih podana na način, ki ne omogoča jasnega 
razlikovanja med obema fazama napredovanja del. Pri predstavitvi odsekov cest, ki so 
bili predani prometu v letu 2004 in na katerih se bodo v letu 2005 izvajala zaključna dela 
(točka 1.3.4), pa služba ugotavlja, da bi bilo potrebno navesti - upoštevaje ReNPlA - 
pravilno dolžino odsekov Bič - Hrastje (22,5 km) in Kronovo - Smlednik (9,20 km) ter 
navesti tudi, kdaj so bili odseki predani prometu in na kakšnih podlagah. Dalje služba 
meni, da bi v predloženi akt sodila tudi navedba konkretnih cestninskih postaj, ki so 
predvidene za razširitev (točka 1.3.8). Prav tako bi bila potrebna tudi natančnejša 
predstavitev, za katera dela na navezovalnih in priključnih cestah se bo izvajala zunanja 
kontrola (točka 1.3.9). Pri napovedanih odstopanjih investicijskih vrednosti (točka 
1.3.12) pa služba meni, da bi ob upoštevanju pogojev glede možnih odstopanj 
investicijskih vrednosti posameznih odsekov / pododsekov avtocest v posameznem letu, 
kot so opredeljeni v ReNPlA, bila potrebna natančnejša predstavitev razlogov in 
vrednostne ocene v odnosu na investicijske vrednosti, določene v ReNPlA. 

V 2. poglavju služba opozarja, da v besedilu ni navedena navezovalna cesta - odsek 
Želodnik - Vodice, čeprav so v tabeli 6 za ta odsek vrednostno upoštevana predhodna 
dela (projekti, odkupi). 

V okviru 3. poglavja služba med drugim pripominja, da pri določitvi investicijskih 
vrednosti niso upoštevani stroški novih sanacijskih ukrepov, povzročenih zaradi 
elementarja, zato bi takšen pristop terjal vsaj obrazložitev, iz kakšnih sredstev se bodo ti 
stroški pokrivali. Poleg tega bi bilo potrebno načrtovano investicijo - Center za vodenje 
prometa in upravljanje avtocest natančneje predstaviti z vidika upravljanja avtocest. 
Glede na ločen prikaz načrtovanih del za investicijsko obnavljanje vozišč in za 
investicijsko obnavljanje objektov v tem poglavju pa bi bilo potrebno tej razmejitvi 
vsebinsko slediti skozi celotno besedilo. 
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V 5. poglavju bi bilo potrebno po mnenju službe natančnejše predstaviti obveznosti iz 
najetih kreditov. V 7. poglavju pa bi bilo potrebno, upoštevaje dinamiko finančnega in 
investicijskega toka, določeno v ReNPlA, ki vsebuje tudi stroške upravljanja in 
vzdrževanja avtocest, celoviteje predstaviti primerjavo vseh virov sredstev in obseg 
njihove porabe po obeh aktih. 

Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v svojem 
mnenju ugotavlja, da dinamika izgradnje in investicijske vrednosti posameznih 
avtocestnih odsekov v letošnjem planskem letu odstopajo od predvidene dinamike 
oziroma investicijskih vrednosti, ki so določene za letošnje leto v resoluciji o 
Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. Komisija podpira 
hitrejšo izgradnjo pomurskega avtocestnega kraka, vendar je že sedaj jasno, da bo 
treba zaradi sedanjih finančnih odstopanj in hitrejše gradnje nekaterih odsekov 
zagotoviti po letu 2006 dodatna finančna sredstva, ki jih veljaven ReNPlA ne 
predvideva. Komisija podpira čim hitrejšo vzpostavitev elektronskega sistema 
cestninjenja v prostem prometnem teku, ki naj bo interoperatibilen s sosednjimi 
državami in ostalimi državami EU. Ob tem komisija še poudarja, da bo z novim 
elektronskim sistemom cestninjenja, ki je pravičen za vse uporabnike, pobranih več 
cestnin, ki predstavljajo enega od pomembnih virov financiranja. 

V razpravi so članica in člani odbora (v nadaljevanju: člani) kljub visoki realizaciji 
dinamike izgradnje avtocest v prejšnjem letu, izrazili nekatere pomisleke in pripombe v 
zvezi z razlogi za odstopanja od ciljev, zastavljenih v Resoluciji o nacionalnem 
programu o izgradnji avtocest v Republiki Sloveniji. Želeli so pojasnila o uresničevanju 
nekaterih projektov oziroma gradenj na posameznih avtocestnih odsekih, in sicer: 
Trojane-Blagovica, Šentvid-Koseze, pomurske avtoceste in Pesnica-Tezno. 
Izpostavljena je bila potreba po vzpostavitvi elektronskega sistema cestninjenja, ki bo 
zagotavljal enotno plačilo uporabe avtocest glede na prevožene kilometre. Ker iz 
letnega plana izhaja, da bo v letu 2005 začet postopek za izdajo obveznic na domačem 
trgu, je bilo izraženo pričakovanje, da se v tem letu izvede bistveno več aktivnosti za 
realizacijo programa prodaje obveznic. Člani odbora so tudi poudarili, da bi bilo 
potrebno izgradnjo avtocest v Republiki Sloveniji zaključiti čim prej in preusmeriti 
pozornost na posodobitev oziroma izgradnjo drugih prometnih poti, predvsem na 
izgradnjo javnih železniških transevropskih koridorjev. Člani odbora so izpostavili še 
vprašanje o postopku pridobitve različnih dovoljenj za izgradnjo cestninskih postaj ter 
težavah, ki se pri tem pojavljajo. Podano je bilo tudi vprašanje o vzpostavitvi Centra za 
vodenje prometa in upravljanje avtocest, ki je v letnem planu umeščen pod poglavje 
obnavljanje avtocest, oziroma podpoglavje investicijske naložbe v vozišča in objekte. 

Predstavniki predlagatelja so v nadaljevanju odgovarjali na izražene pomisleke, 
pripombe ter vprašanja članov odbora ter se opredelili tudi do mnenja Zakonodajno- 
pravne službe. Pripombe, ki jih je izpostavila predstavnica te službe, so označili kot 
vprašanja tehnične narave, pri čemer gre predvsem primemo umestitev določenih 
vsebin v posamezna poglavja ter v kolikšnem obsegu te vsebine zajeti. Ob tem so 
poudarili, da bodo vse izražene pripombe smiselno upoštevali pri pripravi dokumenta za 
naslednje leto. 
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Po podanih pojasnilih predstavnikov predlagatelja je večina članov odbora menila, da so 
opozorila predstavnice Zakonodajno-pravne službe pretežno redakcijske narave, ki se 
med drugim nanašajo tudi na enotno uporabo posameznih pojmov, ki so določeni in 
uveljavljeni v drugih področnih zakonih. Predstavnika predlagatelja pa so pozvali, naj do 
seje Državnega zbora Republike Slovenije besedilo akta redakcijsko izčisti. 

Odbor za promet je po opravljeni razpravi o predlogu letnega plana razvoja in 
obnavljanja avtocest za leto 2005 sprejel naslednji 

sklep 

Odbor Državnega zbora za promet po opravljeni razpravi na podlagi 112. in 171. 
člena poslovnika Državnega zbora predlaga Državnemu zboru Republike 
Slovenije, da obravnava in sprejme naslednji 

sklep: 

Na podlagi 3. a člena zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji ( UL RS, 
št 57/93 in 126/03) in 112. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
( UL RS, št. 35/02) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne sprejel 

SKLEP 

o soglasju k Letnemu planu razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2005 

Državni zbor Republike Slovenije daje soglasje k Letnemu planu razvoja in 
obnavljanja avtocest za leto 2005, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije na 
seji dne 24.2.2005. 

Številka: 321-10/89-2/613 
Ljubljana, dne  

Predsednik 
Državnega zbora 

Republike Slovenije 
France Cukijati, dr.med.i.r 
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Poročilo odbora bo na seji zbora predstavil predsednik odbora Franc Kangler. 

Sekretarka 
Alenka Mikuž, Lr. 

Predsednik 
Franc Kangler, l.r. 

< 
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