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131. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o mejni kontroli cestnega in
železniškega prometa (BHUMKP)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO

MADŽARSKO O MEJNI KONTROLI CESTNEGA IN ŽELEZNIŠKEGA PROMETA (BHUMKP)

Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o mejni kontroli cestnega
in železniškega prometa (BHUMKP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. decembra 2000.

Št. 001-22-205/00
Ljubljana, dne 28. decembra 2000

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO MADŽARSKO

O MEJNI KONTROLI CESTNEGA IN ŽELEZNIŠKEGA PROMETA (BHUMKP)

1. člen
Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o mejni kontroli cestnega in železniškega

prometa, podpisan v Budimpešti dne 12. oktobra 2000.

2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in madžarskem jeziku glasi:

S P O R A Z U M
med Republiko Slovenijo in Republiko
Madžarsko o mejni kontroli cestnega

in železniškega prometa

Republika Slovenija in Republika Madžarska (v nadalje-
vanju: pogodbenici) sta se z namenom, da olajšata mejno
kontrolo na cestnih in železniških mejnih prehodih ter da
pospešita in poenostavita prehod skupne državne meje,
odločili skleniti ta sporazum:

I. del

Splošne določbe

1. člen
Za potrebe tega sporazuma pomeni:
1. “opravljanje mejne kontrole” izvajanje vseh predpi-

sov pogodbenic, ki jih uporabljata pri prehajanju oseb čez
skupno državno mejo ter pri uvozu, izvozu in tranzitu stvari;

2. “ozemeljska država” pogodbenico, na območju ka-
tere za to pooblaščeni organi druge pogodbenice opravljajo
mejno kontrolo;

3. “sosednja država” drugo pogodbenico;
4. “cona” območje ozemeljske države, v kateri imajo

uslužbenci sosednje države pravico do opravljanja mejne
kontrole;

5. “uslužbenci” tiste osebe, ki v svoji pristojnosti kot
oblastni upravni organi opravljajo mejno kontrolo in osebe,
ki so zadolžene za službeni nadzor;

6. “stvari” blago, prevozna sredstva in druge vrednosti,
za katere veljajo devizni predpisi.

2. člen
(1) Pogodbenici bosta na podlagi tega sporazuma poe-

nostavili, pospešili in uskladili mejno kontrolo v cestnem in
železniškem prometu.

(2) V ta namen bo pogodbenica na območju druge
pogodbenice postavila službena mesta za izvajanje mejne
kontrole.
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(3) Za uresničevanje tega cilja lahko uslužbenci pogod-
benice na ozemlju druge pogodbenice opravljajo mejno kon-
trolo:

– v obeh smereh v coni delovanja,
– na skupni mejni postaji, na vlakih, ki vozijo v obeh

smereh na določenih železniških odsekih.
(4) Vladi pogodbenic z dogovorom določita in uredita:
a) kraj postavitve, ukinitev in režim uporabe mejnega

prehoda, značaj prometa in njegovo spremembo;
b) postavitev, spremembo ali ukinitev službenih mest

za opravljanje mejne kontrole iz drugega odstavka, značaj
prometa in njegovo spremembo;

c) železniške proge in železniške odseke, na katerih
lahko uslužbenci sosednje države na območju ozemeljske
države opravljajo mejno kontrolo na vlakih med vožnjo;

d) uredita način sodelovanja med pristojnimi organi, ki
delujejo na službenih mestih na podlagi veljavne notranje
zakonodaje;

e) uvedbo in ureditev skupne mejne kontrole iz četrte-
ga odstavka 6. člena tega sporazuma;

f) cone.

3. člen
(1) Cona v cestnem prometu lahko zajema:
a) določene (službene) prostore, postavljene za oprav-

ljanje mejne kontrole sosednje države;
b) cestne odseke;
c) druge objekte;
d) cesto med državno mejo in službenim mestom za

opravljanje mejne kontrole.
(2) Cona v železniškem prometu lahko zajema določe-

ne:
a) službene prostore, postavljene na določenih železni-

ških postajah za izvajanje mejne kontrole s strani sosednje
države;

b) tire na območju železniške postaje;
c) skladišča;
d) prostore za kontrolo potnikov in stvari;
e) vlake, na katerih mejno kontrolo opravljajo uslužben-

ci sosednje države.
(3) Organi mejne kontrole pogodbenic določijo potni-

ške vlake, na katerih se lahko opravlja mejna kontrola med
vožnjo. Železnice pogodbenic morajo zagotavljati pogoje za
opravljanje mejne kontrole na vlakih med vožnjo.

II. del

Izvajanje mejne kontrole

4. člen
(1) V coni pri izvajanju mejne kontrole sosednje države

veljajo vsi predpisi te države za prestop državne meje oseb
ter uvoz, izvoz in tranzit stvari. Uslužbenci sosednje države
izvajajo predpise v enakem obsegu in z enakimi posledicami
kakor na območju lastne države.

(2) Uradna dejanja, ki jih v coni opravijo uslužbenci
sosednje države, se štejejo, kakor da so bila opravljena v
kraju sosednje države, na ozemlju katere se nahaja ustrezni
mejni prehod.

(3) Prekrški zoper predpise sosednje države, navede-
ne v prvem odstavku, ki so bili storjeni v coni, se štejejo,
kakor da so bili storjeni v kraju, navedenem v drugem od-
stavku.

(4) V ostalih primerih velja pravo ozemeljske države.

5. člen
(1) Med pristojnosti iz prvega odstavka 4. člena tega

sporazuma sodi tudi pravica do prijetja in prisilne vrnitve.
Uslužbenci sosednje države pa nimajo pravice, da znotraj
ozemeljske države njene državljane aretirajo, priprejo ali
privedejo v sosednjo državo. Imajo pa pravico, da te osebe
zaradi pisne zabeležbe dejanskega stanja tudi prisilno prive-
dejo na svojo izpostavo mejne kontrole ali če tega ni, na
službeno mesto za opravljanje mejne kontrole ozemeljske
države.

(2) V primeru ukrepov iz prvega odstavka je treba ne-
mudoma vključiti uslužbenca ozemeljske države.

(3) Pravica ozemeljske države do azila ostane nedotak-
njena.

6. člen
(1) V coni je treba opraviti mejno kontrolo izstopne

države pred mejno kontrolo vstopne države, razen če organ
za mejno kontrolo izstopne države opusti mejno kontrolo o
čemer mora predhodno obvestiti organ mejne kontrole vsto-
pne države.

(2) Po opravljeni mejni kontroli izstopne države smejo
uslužbenci vstopne države opraviti kontrolo oseb in stvari, ki
so jih že pregledali uslužbenci izstopne države. Enako velja
tudi v primeru, če se uslužbenci izstopne države odrečejo
mejni kontroli.

(3) Uslužbenci izstopne države po pričetku vstopne
kontrole niso več upravičeni do izvajanja mejne kontrole. V
kolikor se po pričetku vstopne mejne kontrole pojavi sum za
kaznivo dejanje ali se kasneje ugotovi, da se v coni nahaja
oseba, za katero je razpisana tiralica, so uslužbenci izsto-
pne države upravičeni po predhodnem obvestilu in soglasju
uslužbencev vstopne države, opraviti ponovno mejno kon-
trolo.

(4) Uslužbenci pogodbenic lahko opravljajo mejno kon-
trolo tudi skupaj.

7. člen
(1) Uslužbenci pogodbenic lahko sporazumno odstopi-

jo od vrstnega reda iz prvega odstavka 6. člena tega spora-
zuma, če je to nujno zaradi hitrejše mejne kontrole. Uslu-
žbenci vstopne države lahko ob takšnih primerih pridržijo
osebe ali zasežejo stvari le po končani mejni kontroli izsto-
pne države. Če želijo izvesti takšne ukrepe, morajo te osebe
in stvari predati uslužbencem izstopne države, če izstopna
država še ni končala s kontrolo teh oseb in stvari. Če želijo
uslužbenci izstopne države sami prijeti osebe ali zaseči stva-
ri, imajo prednost.

(2) Pristojbine, prispevke in denarne kazni, ki so jih
uslužbenci sosednje države pobrali pri mejni kontroli v oze-
meljski državi ali denarni zneski, ki so jih za službene name-
ne vzeli s seboj ter zasežene ali odvzete stvari se lahko
prenesejo v sosednjo državo.

8. člen
(1) Za stvari, ki so jih uslužbenci sosednje države pri

izstopni mejni kontroli vrnili v sosednjo državo, ali pa so
bile pred začetkom vstopne mejne kontrole ozemeljske
države na prošnjo zainteresirane osebe vrnjene na obmo-
čje sosednje države, ne veljajo predpisi ozemeljske države
o izvozu in tudi ni treba zanje opraviti izstopne mejne kon-
trole te države.

(2) Osebam, ki so jih uslužbenci vstopne države zavrni-
li, vrnitev v izstopno državo ne sme biti odklonjena. Prav tako
se ne sme odkloniti ponovne vrnitve in ponovnega sprejetja
stvari, katerih uvoz so uslužbenci vstopne države zavrnili.
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(3) Pri izvajanju ukrepov iz drugega odstavka se uslu-
žbenci pogodbenic po potrebi medsebojno obveščajo.

(4) Uslužbenci pogodbenic se bodo medsebojno ob-
veščali tudi o občasno uvedenih prometnih omejitvah in
nastalih prometnih ovirah.

(5) Organi mejne kontrole pogodbenic prek delovnih
skupin usklajeno in skupaj izvajajo ukrepe za preprečeva-
nje, zmanjševanje čakalnih dob ter preprečevanje in odstra-
nitev prometnih ovir pri potniškem in tovornem prometu na
cestnih in železniških mejnih prehodih.

9. člen
V skladu z notranjo zakonodajo pogodbenic, lahko za

to pristojni organi po predhodni uskladitvi časa, trajanja in
kraja v utemeljenih primerih, za določen čas, dovolijo ose-
bam in stvarem prestop skupne državne meje, tudi zunaj
redno delujočih mejnih prehodov.

III. del

Uslužbenci

10. člen
(1) Organi ozemeljske države nudijo v coni uslužben-

cem sosednje države pri opravljanju službenih nalog enako
zaščito in nujno pomoč kakor lastnim uslužbencem. Oze-
meljska država mora za zaščito uradnih oseb in uradnih
dejanj uporabiti kazenskopravne določbe svoje države tudi
za kazniva dejanja, ki jih v ozemeljski državi storijo zoper
uslužbence sosednje države pri opravljanju službene ali z
njo povezane dejavnosti.

(2) Uslužbenci sosednje države imajo pravico, tudi z
uporabo fizične sile, odstraniti osebe, ki s svojimi dejanji
motijo red v službenih prostorih sosednje države. O takem
ukrepu je potrebno takoj obvestiti pristojne organe ozemelj-
ske države.

(3) Službene prostore sosednje države lahko organi
ozemeljske države preiščejo le s soglasjem pristojnih orga-
nov sosednje države.

(4) Zahteva po povrnitvi škode, ki so jo povzročili uslu-
žbenci sosednje države v coni, in za katero jamči država, se
obravnava po pravu sosednje države enako, kakor če bi
prišlo do povzročitve škode v sosednji državi. Državljani
ozemeljske države so ob uveljavljanju teh zahtev deležni
enake obravnave kakor državljani sosednje države.

11. člen
(1) Uslužbenci sosednje države morajo imeti dvojezič-

no izkaznico za prestop meje, izstavljeno v madžarskem in
slovenskem jeziku (v nadaljevanju: izkaznica). Izkaznica mo-
ra vsebovati podatke določene v prilogi tega sporazuma. O
uradnih organih, ki bodo izstavili izkaznice in o obliki izkazni-
ce, se bosta pogodbenici obvestili po diplomatski poti v
pisni obliki 30 dni pred začetkom veljavnosti tega sporazu-
ma. Izkaznica daje pooblastilo za neomejeno število presto-
pov meje. Način izdaje izkaznice in čas njene veljavnosti
bosta pogodbenici določili v skladu s svojimi veljavnimi pred-
pisi.

(2) Imetnik izkaznice je zaradi opravljanja službe, z
namenom prihoda na službeno mesto oziroma odhoda, upra-
vičen prestopiti madžarsko-slovensko državno mejo na vsa-
kem mejnem prehodu, ki je odprt za javni promet. Uslužbe-
nec, ki nosi orožje lahko prestopi skupno državno mejo le
na coni najbližjem mejnem prehodu, ki je odprt za javni
promet.

(3) Imetnik izkaznice ima v času opravljanja svoje slu-
žbe pravico do neoviranega zadrževanja v coni, če je cona
na železniški postaji, na območju železniške postaje, ki je
odprta za javnost. Uslužbenec, ki nosi orožje je upravičen,
da se v času opravljanja službe neovirano zadržuje v coni,
vanjo prihaja in iz nje odhaja po zanj določeni poti.

(4) Po odpoklicu uslužbenca, mora organ, ki je izkazni-
co izstavil, to nemudoma odvzeti.

(5) O izdaji izkaznice in njenem odvzemu mora organ
za izdajo, ki je izkaznico izdal, o tem nemudoma obvestiti
organ sosednje države iz prvega odstavka.

(6) Prepovedi vstopa za posamezne uslužbence so-
sednje države ta sporazum ne obravnava. V teh primerih je
treba nemudoma obvestiti pristojnega vodjo službenega me-
sta za opravljanje mejne kontrole.

12. člen
(1) Uslužbenci sosednje države lahko zaradi opravlja-

nja službe v ozemeljski državi in potovanja v cono in nazaj
nosijo službeno uniformo, službeno značko in službeno oro-
žje (kratkocevno) ter lahko vzamejo s seboj potrebno slu-
žbeno opremo, vključno s službenimi psi. V ozemeljski drža-
vi lahko uporabi orožje samo v silobranu.

(2) Pristojni organ območne države je dolžan nemudo-
ma obvestiti službene organe storilca sosednje države o
kaznivih dejanjih in prekrških, ki jih je storil uslužbenec
sosednje države v ozemeljski državi.

13. člen
Uslužbenci sosednje države, ki opravljajo naloge iz

tega sporazuma v ozemeljski državi, so oproščeni vseh jav-
nopravnih, osebnih in materialnih obveznosti, ki izvirajo iz
njihovega izvajanja.

14. člen
(1) V kolikor uslužbenec sosednje države v ozemeljski

državi med opravljanjem službe ali v zvezi z njo izgubi življe-
nje, se poškoduje oziroma se poškoduje ali uniči predmet,
ki je na njem ali pri njem, se za odškodninsko zahtevo
uporabi veljavno pravo sosednje države.

(2) Uslužbenec oziroma upravičenec do odškodnine
lahko uveljavlja svojo odškodninsko zahtevo iz prvega od-
stavka pred sodiščem ene ali druge pogodbenice.

(3) Pravnomočne odločbe in poravnave, ki jih je glede
odškodninskega zahtevka iz prvega odstavka izreklo sodi-
šče ene od pogodbenic upoštevaje pravne predpise iz dru-
gega odstavka oziroma so bile sklenjene pred takšnim sodi-
ščem, se v drugi pogodbenici izvršijo po določilih veljavne
pogodbe, ki ureja pravno pomoč med državama.

(4) Določbe prvega do tretjega odstavka je treba smi-
selno uporabiti ob uveljavljanju zahtevkov za povrnitev ško-
de, ki jo je povzročil uslužbenec sosednje države v ozemelj-
ski državi v službenem času, vendar ne med opravljanjem
službe.

IV. del

Službena mesta za opravljanje mejne kontrole

15. člen
(1) Pristojni organi sosednje države plačajo v ozemelj-

ski državi nadomestilo za uporabo objektov in prostorov, ki
sodijo k službenim mestom v ozemeljski državi. O tem se
pristojni organi pogodbenic posebej dogovorijo drug z dru-
gim oziroma z lastnikom prostorov.
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(2) Železnici morata za organe, ki opravljajo mejno
kontrolo med vožnjo, zagotoviti brezplačno uporabo potre-
bnega števila oddelkov v vlaku.

(3) Prostore za organe za mejno kontrolo sosednje
države je treba označiti z uradnimi napisi, državnim grbom in
zastavo.

(4) Napisi na službenih prostorih uslužbencev sosed-
nje države morajo biti v madžarskem in slovenskem jeziku.

16. člen
(1) Predmeti, materiali, sredstva in oprema za zagotav-

ljanje službe in prometa, ki so dobavljeni za potrebe skupne
mejne postaje in so namenjeni za uradno uporabo organom
za mejno kontrolo ali osebnim potrebam uslužbencev so-
sednje države v času njihove službe v ozemeljski državi, so
oproščeni plačila carine, davkov, pristojbin in drugih finan-
čnih bremen. Za te predmete ne veljajo gospodarske prepo-
vedi uvoza in izvoza ter uvozne oziroma izvozne omejitve. Za
motorna vozila (osebna vozila, motorna kolesa), ki jih uslu-
žbenci uporabljajo za opravljanje službe v ozemeljski državi,
velja notranja zakonodaja pogodbenice.

(2) Spisi, dokumentacije in nosilci podatkov, ki jih uslu-
žbenci sosednje države imajo pri sebi in jih potrebujejo za
opravljanje službe ter službene pošiljke in potrebno službe-
no opremo se v ozemeljski državi ne pregleduje in ne zase-
že.

(3) Službene pošiljke, ki jih organi za mejno kontrolo
sosednje države pošiljajo svojim organom v ozemeljsko dr-
žavo, in obratno, lahko prenašajo uslužbenci te države z
oprostitvijo plačila pristojbin in brez vključevanja pošte ali
železnice ozemeljske države. Službene pošiljke je treba
opremiti s službenim pečatom organa pošiljatelja.

(4) Predmeti iz prvega odstavka se lahko z ozemlja ene
pogodbenice na ozemlje druge pogodbenice začasno uvo-
zijo z obveznostjo izvoza. O tako uvoženih predmetih je
treba pripraviti seznam v 3 (treh) izvodih, od katerih je treba
en izvod predati pristojnemu carinskemu organu druge po-
godbenice.

To ni potrebno v primerih začasnega uvoza motorni
vozil (osebna vozila, kombi in motorna kolesa) do 6 (šest)
mesecev, za katere se lahko tak uvoz oziroma izvoz izvrši na
podlagi ustne prijave brez posebnih formalnosti.

17. člen
(1) Ozemeljska država bo z oprostitvijo plačila carin,

davkov in pristojbin odobrila postavitev, spremembo vzdrže-
vanje in ukinitev telekomunikacijskih naprav in naprav za
prenos podatkov, ki jih potrebujejo organi mejne kontrole
sosednje države pri opravljanju svoje dejavnosti v ozemeljski
državi, kakor tudi povezavo teh naprav z ustreznimi objekti
sosednje države. Ta neposredna zveza med uradnimi organi
sosednje države se lahko uporablja le v službene namene.
Ta zveza se šteje za notranje komunikacijske zveze sosed-
nje države.

(2) Sicer veljajo tisti predpisi pogodbenic, ki se nana-
šajo na postavitev, vzdrževanje in obratovanje telekomuni-
kacijskih naprav in naprav za prenos podatkov na njihovem
ozemlju.

V. del

Izvajanje sporazuma

18. člen
(1) Za izvajanje tega sporazuma bosta vladi pogodbe-

nic ustanovili madžarsko-slovensko mešano komisijo za mej-
no kontrolo (v nadaljevanju: Mešana komisija) iz predstavni-
kov svojih pristojnih organov.

(2) Mešana komisija bo določila podrobne naloge ter
sprejela svoj poslovnik, ki bo vseboval podrobna pravila
delovanja.

(3) Mešana komisija bo zasedala na podlagi usklajeva-
nja s pristojnimi organi, po potrebi, izmenično na ozemlju
Republike Madžarske in Republike Slovenije.

VI. del

Končne določbe

19. člen
(1) Nesoglasja iz razlage ali uporabe tega sporazuma,

bosta pogodbenici reševali s pogovori v okviru Mešane ko-
misije, če to ne bo uspešno, pa po diplomatski poti.

(2) Uporabo tega sporazuma lahko vsaka pogodbenica
iz razlogov javnega reda, javne varnosti ali zdravstvenih za-
dev v celoti ali delno, začasno prekine. O uvedbi in preklicu
takšnih ukrepov je treba drugo pogodbenico nemudoma
obvestiti po diplomatski poti.

20. člen
(1) Ta sporazum je treba potrditi v skladu z notranje

pravnimi predpisi pogodbenic. Sporazum začne veljati 30.
(trideseti) dan po datumu prejema kasnejše diplomatske
note o potrditvi.

(2) Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Spora-
zum lahko vsaka od pogodbenic pisno odpove po diplomat-
ski poti. Sporazum preneha veljati 6 (šest) mesecev od dne
prejema obvestila o odpovedi.

(3) Ta sporazum lahko pogodbenici spremenita na pod-
lagi vzajemnega dogovora.

Sestavljeno v Budimpešti dne 12. oktobra 2000 v dveh
izvirnikih, v slovenskem in madžarskem jeziku, pri čemer sta
obe besedili enako verodostojni.

Za Republiko Slovenijo Za Republiko Madžarsko
mag. Vinko Gorenak l. r. dr. Karoly Kontrat l. r.
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Priloga
k 1. odstavku 11. člena Sporazuma med

Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko
o mejni kontroli cestnega in železniškega

prometa

Vsebina izkaznic za prehajanje državne meje:
1. ime države pogodbenice, grb,
2. ime dokumenta,
3. številka izkaznice za prestop meje,
4. Pravna podlaga za izstavitev izkaznice:
Izvajanje službenih nalog iz 11.člena Sporazuma med

Republiko Madžarsko in Republiko Slovenijo o mejni kon-
troli cestnega in železniškega prometa, podpisanem v Bu-
dimpešti dne 12. oktobra 2000,

5. osebni podatki upravičenca:
– ime in priimek; dekliški priimek in ime1,
– datum in kraj rojstva,
– spol,
– fotografija,
– podpis;
6. naloge, ki jih opravlja,
7. izstavljanje izkaznice:
– organ, ki je izstavil izkaznico,
– kraj in datum izstavitve
– veljavnost izkaznice do (datum)
– podpis uradne osebe,
– pečat organa, ki je izstavil izkaznico
8. podaljšanje veljavnosti izkaznice:
– organ, ki je podaljšal veljavnost
– kraj in datum podaljšanja,
– veljavnost izkaznice do (datum),
– podpis uradne osebe,
– pečat organa, ki je podaljšal izkaznico;
9. uradni zaznamki,
10. navodilo: drugi in tretji odstavek 11. člena tega

sporazuma:
(2) Imetnik izkaznice je zaradi opravljanja službe, z

namenom prihoda na službeno mesto oziroma odhoda, upra-
vičen prestopiti madžarsko-slovensko državno mejo na vsa-
kem mejnem prehodu, ki je odprt za javni promet. Uslužbe-
nec, ki nosi orožje lahko prestopi skupno državno mejo le
na coni najbližjem mejnem prehodu, ki je odprt za javni
promet.

(3) Imetnik izkaznice ima v času opravljanja svoje slu-
žbe pravico do neoviranega zadrževanja v coni, če je cona
na železniški postaji, na območju železniške postaje, ki je
odprta za javnost. Uslužbenec, ki nosi orožje je upravičen,
da se v času opravljanja službe neovirano zadržuje v coni,
vanjo prihaja in iz nje odhaja po zanj določeni poti.

1 Ta podatek vsebuje izkaznica za prestop državne meje, ki jo izda
madžarska pogodbenica.
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3. člen
Za izvajanje tega sporazuma skrbijo Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za finance in Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano.

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

Št. 212-08/00-11/1
Ljubljana, dne 20. decembra 2000

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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132. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o mejnem železniškem
prometu (BHUMŽP)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE

IN VLADO REPUBLIKE MADŽARSKE O MEJNEM ŽELEZNIŠKEM PROMETU (BHUMŽP)

Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o mejnem
železniškem prometu (BHUMŽP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. decembra 2000.

Št. 001-22-206/00
Ljubljana, dne 28. decembra 2000

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE

IN VLADO REPUBLIKE MADŽARSKE O MEJNEM ŽELEZNIŠKEM PROMETU (BHUMŽP)

1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o mejnem železniškem prometu,

podpisan v Lentiju dne 16. novembra 2000.

2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in madžarskem jeziku glasi:

S P O R A Z U M
med Vlado Republike Slovenije in Vlado

Republike Madžarske o mejnem železniškem
prometu

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Madžar-
ske (v nadaljevanju: pogodbenici) sta:

– ob upoštevanju ugodnih, dobrih sosedskih odnosov
med državama,

– v prizadevanju za razvoj železniškega prometa med
državama in

– ob upoštevanju določb Konvencije o mednarodnih
železniških prevozih (COTIF) ter predpisov Mednarodne že-
lezniške zveze (UIC), s posebnim poudarkom na Pravilniku o
medsebojni uporabi potniških in prtljažnih vagonov v medna-
rodnem prometu in Pravilniku o medsebojni uporabi tovor-
nih vagonov v mednarodnem prometu (RIC in RIV)

sklenili:

1. člen
Uvodne določbe

(1) Pogodbenici se zavezujeta, da bosta storili vse po-
trebno za nemoteno izvajanje železniškega prometa čez
državno mejo.

Za železniški mejni prehod je na voljo mejna železniška
proga:

Hodoš – Őriszentpéter.
(2) Na mejni železniški progi iz prvega odstavka sta

naslednji mejni postaji:
– Hodoš na ozemlju Republike Slovenije in
– Őriszentpéter na ozemlju Republike Madžarske.

(3) Skupna mejna postaja je železniška postaja Hodoš
na ozemlju Republike Slovenije.

(4) Železnici pogodbenic bosta skupno določili postajo
za izmenjavo železniškega prometa.

(5) Pogodbenici skleneta, da ne bosta omejevali zna-
čilnosti železniškega prometa pri prehajanju čez mejo.

(6) Pravila kontrole mejnega železniškega prometa ure-
ja posebni meddržavni sporazum.

(7) Postopki izmenjave železniškega prometa se oprav-
ljajo na skupni mejni postaji.

2. člen
Uporabljeni izrazi

V tem sporazumu pomeni:
1. “domača država”
državo tiste pogodbenice, na ozemlju katere je mejna

železniška postaja;
2. “sosednja država”
državo druge pogodbenice;
3. “železnice”
železnice držav pogodbenic;
4. “domača železnica”
železnico domače države;
5. “sosednja železnica”
železnico druge pogodbenice;
6. “izmenjava prometa”
prometno, komercialno in tehnično dejavnost, ki jo

železnice potrebujejo za izvajanje mejnega prometa;
7. “pristojni organ”
tiste organe pogodbenic, ki opravljajo naloge iz tega

sporazuma;



Stran 1660 / Št. 29 / 29. 12. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe

8. “postaja za izmenjavo prometa”
železniško postajo, kjer se opravlja izmenjava prometa;
9. “skupna mejna postaja”
železniško postajo, na kateri železnici opravljata izme-

njavo prometa in pristojni organi pogodbenic skupno oprav-
ljajo mejno kontrolo;

10. “mejna železniška proga”
železniško progo med mejno postajo domače železni-

ce in mejno postajo sosednje železnice;
11. “mejni železniški progovni odsek”
odsek proge med državno mejo in mejno postajo;
12. “železniško osebje”
zaposlene delavce železnic, ki delajo v mejnem želez-

niškem prometu;
13. “uslužbenci”
pooblaščene osebe pristojnih organov;
14. “tarifno sečišče”
točko na mejni železniški progi, do katere imata sosed-

nji železnici pravico do prihodkov iz skupnega prometa pot-
nikov in stvari.

3. člen
Uradni jezik

(1) Uslužbenci pristojnih organov oziroma železniško
osebje, ki opravljajo delo na skupni mejni postaji, pisno in
ustno komunicirajo med seboj v uradnem jeziku držav po-
godbenic.

(2) Železnice o železniškem prometu ustno in pisno
komunicirajo v skladu z dogovorom med železnicami.

(3) Službenim navodilom in tiskovinam, ki si jih železni-
ce izmenjujejo med seboj, ni treba dodati prevodov.

(4) Zapisniki, ki jih sestavijo in podpišejo uslužbenci
pristojnih organov, morajo biti v dveh izvirnikih v slovenskem
in madžarskem jeziku.

4. člen
Odprava prometnih ovir

(1) V skladu z mednarodnimi sporazumi se morajo že-
leznice obveščati o vseh ovirah, ki bi negativno vplivale na
železniško povezavo med državama pogodbenic ali na že-
lezniški promet sosednje države.

(2) Ovire oziroma posledice izrednih dogodkov na mej-
ni postaji ali na mejni železniški progi mora odpraviti železni-
ca tiste pogodbenice, na ozemlju katere so nastale. Sosed-
nja železnica na zaprosilo zainteresirane železnice pomaga
predvsem v obliki nujne opreme, vozil in materiala ter delov-
ne sile. Pomoč je plačljiva, o višini plačila se dogovorita
železnici med seboj.

5. člen
Uradni prostori

(1) Za pristojne organe in železnice sosednje države se
na skupni mejni postaji zagotovijo službeni prostori in obmo-
čja, potrebna za primerno opravljanje službe. Prostore je
treba opremiti z ustreznimi napisi v uradnih jezikih pogodbe-
nic tako, da je na prvem mestu napis v uradnem jeziku
sosednje države.

(2) Pristojni organi oziroma železnice sosednje države
imajo pravico opremiti te prostore tudi s svojim državnim
grbom in zastavo.

(3) O uporabi prostorov, naprav in opreme ter višini
nadomestila, o stroških razsvetljave, ogrevanja, električne
energije in vzdrževanja ter stroških odprave napak se želez-
nice pogodbenic dogovorijo s pogodbo.

6. člen
Uslužbenci pristojnih organov in železniško osebje

(1) Za opravljanje nalog iz tega sporazuma lahko pri-
stojni organi oziroma železnice sosednjih držav določijo uslu-
žbence, ki delajo na skupni mejni postaji.

(2) Sosednje železnice lahko na svoje stroške ustano-
vijo predstavništvo na skupni mejni postaji ali mejni postaji
oziroma drugi postaji sosednje države za opravljanje železni-
ških nalog iz tega sporazuma. O podrobnostih v zvezi z
ustanovitvijo in dejavnostjo predstavništva se železnice do-
govorijo posebej.

7. člen
Pravni položaj uslužbencev pristojnih organov

oziroma železniškega osebja na ozemlju
sosednje države

(1) Uslužbenci pristojnih organov oziroma železniško
osebje, ki na podlagi tega sporazuma opravljajo službo na
ozemlju sosednje države, morajo spoštovati njene predpise,
hkrati pa uživajo zaščito, ki jo ti zagotavljajo.

(2) Za delovno razmerje uslužbencev pristojnih orga-
nov in železniškega osebja se na ozemlju sosednje države
uporabljajo pravni in drugi predpisi lastne države. Uslužben-
ci, ki storijo disciplinski prekršek zoper službeno dolžnost
na ozemlju druge države, so odgovorni izključno svojemu
nadrejenemu organu.

(3) Domača železnica ali pristojni organ države, na
ozemlju katere je zaznano dejanje iz drugega odstavka tega
člena, mora o tem obvestiti železnico ali pristojni organ
sosednje države.

(4) Pristojni organi in železnice morajo odpoklicati svo-
je uslužbence/osebje, ki opravljajo službo na ozemlju so-
sednje države, če tako pisno zahtevajo pristojni organi dru-
ge pogodbenice.

8. člen
Medsebojna pomoč in varstvo

(1) Pristojni organi oziroma železnice pogodbenic med-
sebojno zagotavljajo nemoteno opravljanje službe in si po
potrebi zagotavljajo medsebojno pomoč in varstvo.

(2) Uslužbenci pristojnih organov in železniško osebje,
ki se na podlagi tega sporazuma zaradi opravljanja svoje
službe zadržujejo na ozemlju države druge pogodbenice,
kakor tudi družinski člani, ki živijo z njimi v skupnem gospo-
dinjstvu, so upravičeni do zdravniške oskrbe domače države
na podlagi veljavnega sporazuma med pogodbenicama.

9. člen
Brezplačno potovanje

Uslužbenci pristojnih organov in železniško osebje pri
opravljanju svojih uradnih nalog kakor tudi za daljši čas
imenovani predstavniki in njihovi družinski člani brezplačno
potujejo na progi iz prvega odstavka 1. člena tega sporazu-
ma oziroma na progah med drugimi postajami, ki jih določa
mednarodni sporazum.

10. člen
Nošenje službene obleke

Na podlagi tega sporazuma je železniško osebje, ki
opravlja službo na ozemlju sosednje države, med svojo slu-
žbo upravičeno do nošenja uniforme in službene značke.

11. člen
Postavljanje in vzdrževanje železniških objektov

in naprav ter nadzor nad njimi
(1) Postavljanje in nadzor ter vzdrževanje in obnovo

železniških objektov in naprav na mejnih postajah in mejni
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železniški progi izvaja železnica domače države na lastne
stroške.

(2) Vzdrževanje in obnovo železniških objektov in na-
prav, ki jih seka državna meja, kakor tudi nadzor nad temi
napravami urejajo železnice v soglasju s pristojnimi organi
pogodbenic s posebnim sporazumom.

12. člen
Splošni predpisi za izmenjavo prometa

(1) Železnice skupno urejajo izmenjavo prometa na
skupni mejni železniški postaji.

(2) Opravljanje mednarodnega prometa vlakov na mej-
ni železniški progi do železniške postaje za izmenjavo pro-
meta opravlja sosednja železnica z lastnim vlakovnim oseb-
jem in lokomotivo. Železnice se lahko dogovorijo tudi druga-
če.

(3) Železnice se lahko dogovorijo, da vozijo vlaki z
vozili in osebjem sosednje železnice tudi čez mejno postajo.

(4) Na skupni mejni postaji je treba izvajati predpise
domače železnice. Železnice pa se lahko dogovorijo, da se
za izvajanje del, ki se ne nanašajo na prometno varnost
službe, uporabljajo predpisi sosednje železnice.

(5) Železnice bodo način plačila za dela in storitve, ki si
jih medsebojno zagotavljajo, opredelile s sporazumom.

13. člen
Vozni redi

Pri sestavi voznih redov vlakov, ki vozijo čez državno
mejo, je treba na skupni mejni postaji ali mejni postaji zago-
toviti tolikšno zadrževanje, ki bo omogočalo varno in hitro
opravljanje službenih del.

14. člen
Predaja in sprejem železniških vagonov in tovora

Tovorni in potniški vagoni, nakladalni pripomočki, pale-
te ter železniške pošiljke in pripadajoči prevozni dokumenti
se predajajo in sprejemajo na podlagi mednarodnih spora-
zumov in predpisov, obvezujočih za pogodbenici oziroma
njune železnice, in medsebojnih dogovorov železnic.

15. člen
Poštne pošiljke

Poštne pošiljke se čez državno mejo predajajo na pod-
lagi Ustave, konvencije in dogovorov Svetovne poštne zveze
ter na podlagi sporazumov, sklenjenih med pristojnimi poš-
tnimi organi pogodbenic.

16. člen
Železniške službene pošiljke

Železniške službene pošiljke (telegrami, službene tisko-
vine, vozni redi, tarife in drugo) se pošiljajo v skladu z medna-
rodnimi pogodbami in sporazumom med železnicami.

17. člen
Signalno-varnostne in telekomunikacijske naprave

(1) Postavitev in vzdrževanje signalno-varnostnih in te-
lekomunikacijskih naprav, potrebnih za opravljanje železni-
škega prometa čez državno mejo, ter drugih naprav za tele-
komunikacijske povezave med železnicami zagotavljata po-
godbenici na svojem ozemlju s svojo železnico. Pristojni
organi se lahko dogovorijo tudi drugače.

(2) Vzdrževanje in popravilo stacioniranih signalov, na-
meščenih na ozemlju sosednje države in pripadajočih sig-
nalno-varnostnih naprav ter telekomunikacijskih naprav sta
dolžnost tiste železnice, h katere postaji spadajo naprave,
naštete v tej točki. Železnice pogodbenic se lahko dogovori-
jo tudi drugače.

(3) Nabava, inštalacija in vzdrževanje železniške podat-
kovne postaje za pripravo, obdelavo, prenos in zapisovanje
podatkov kakor tudi za to potrebne druge naprave, so nalo-
ge tiste železnice, ki uporablja to podatkovno postajo. Opre-
ma podatkovne postaje z ustrezno tehniko, telefonom in
radijskim aparatom ter njihovo vzdrževanje je naloga železni-
ce lastnice.

(4) S pristankom pristojnih organov se železnice lahko
dogovorijo:

a) za vzpostavitev železniških telekomunikacijskih zvez
s skupne mejne postaje na omrežje sosednje železnice,

b) za železniško telekomunikacijsko povezavo med vo-
dilnimi organi železnic.

(5) Železniška radijska območja, vzpostavljena na sku-
pni mejni postaji ali mejni postaji, delujejo po predpisih
države, na katere ozemlju obratuje naprava, in na podlagi
tistega soglasja pristojnih organov obeh držav, ki ureja po-
stavitev in delovanje radijskih območij na območju državne
meje.

(6) Uslužbenci pristojnih organov lahko brezplačno upo-
rabljajo telekomunikacijske naprave sosednje železnice za
službene namene. Uporaba teh naprav v zasebne namene
ni dovoljena. Zvez iz tega člena ni dovoljeno povezati z
javnim telekomunikacijskim omrežjem.

18. člen
Prehajanje državne meje

(1) Uslužbenci pristojnih organov lahko zaradi izvajanja
službenih nalog iz tega sporazuma prestopijo državno mejo.

(2) Železniško osebje za izvajanje del iz tega sporazu-
ma lahko prestopa slovensko-madžarsko državno mejo z
izkaznico za prestop meje, določeno v 11. členu Sporazu-
ma med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o
mejni kontroli cestnega in železniškega prometa, ki je bil
podpisan 12. oktobra 2000 v Budimpešti.

19. člen
Carinski nadzor in carinjenje

Carinski nadzor in carinjenje železniških vozil, blaga,
prtljage in oseb, ki se prevažajo po železnici, opravljajo
carinski organi pogodbenic v skladu z notranjepravnimi pred-
pisi svojih držav.

20. člen
Oprostitve

(1) Oprostitve plačila carin, davščin, pristojbin in drugih
finančnih bremen veljajo za predmete, ki jih uslužbenci pri-
stojnih organov in osebje železnic uporabljajo na svojih slu-
žbenih mestih v službene namene ali pri opravljanju službe
na ozemlju sosednje države:

a) službena prometna sredstva, specialna vozila, opre-
ma, nujno orodje in material za potrebe železniških meha-
ničnih delavnic ali za odpravo železniških prometnih ovir
kakor tudi dokumentirano dokazani rezervni deli za potrebe
izvajanja in varnosti prometa in drugi nujni predmeti za oprav-
ljanje službe, če se uporabljajo namensko;

b) pohištvo in oprema službenih prostorov;
c) uradne listine in potrošni materiali, ki so potrebni za

opravljanje službe, službena oprema uslužbencev in pred-
meti za osebno uporabo skupaj z živili, ki jih uslužbenci za
lastne potrebe med opravljanjem svoje službe prinesejo s
seboj na ozemlje sosednje države;

d) predmeti, potrebni za gospodinjstvo, ki jih za prvo
namestitev pripeljejo s seboj uslužbenci in železniško oseb-
je, ki na ozemlju države druge pogodbenice na skupni mejni
postaji opravljajo stalno službo, in njihovi družinski člani,
oziroma predmeti za osebno uporabo, ki jih pripeljejo poz-
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neje, z izjemo osebnih vozil. Blago, ki je bilo v postopku
carinjenja oproščeno carine, se lahko v treh letih odtuji
samo, če se plačajo vse dajatve, ki jih je bilo oproščeno ob
uvozu, ki jih določajo predpisi pogodbenice, ki je zagotovila
oprostitev.

e) osebna vozila se uvažajo na podlagi vzajemnosti po
notranji zakonodaji.

(2) O predmetih iz točk a), b) in d) prvega odstavka je
treba sestaviti seznam v treh izvodih, od katerih se en izvod
izroči carinskemu organu druge pogodbenice.

Predmeti, našteti v točkah a), b) in d) prvega odstavka,
se z ozemlja ene države lahko začasno uvozijo na ozemlje
sosednje države z obveznostjo vrnitve.

(3) Na podlagi tega sporazuma lahko uslužbenci in
železniško osebje, ki opravljajo službo na ozemlju sosednje
države, brez posebnega dovoljenja in brez plačila carine,
davščin in drugih pristojbin prenesejo na ozemlje lastne
države plačilna sredstva, ki izvirajo iz prodaje vozovnic, to-
vornine, carine ali drugih davščin in pristojbin; predmete in
blago, ki so ga zasegli v času opravljanja službe, ter fitosani-
tarne in veterinarske vzorce. Ustrezne dokumente o tem je
treba pri izstopu, če je to potrebno, predložiti pristojnemu
organu.

21. člen
Odgovornost

(1) Če potnik pri izmenjavi prometa na mejni železniški
progi, skupni postaji ali mejni postaji zaradi izrednih dogod-
kov v okviru dejavnosti železnice umre ali se poškoduje
oziroma če se predmet, ki ga nosi s seboj ali na sebi,
poškoduje ali uniči, je upravičencu do odškodnine odgovor-
na železnica države, na ozemlju katere je prišlo do dogodka,
ki je povzročil škodo, na podlagi predpisov te države glede
na kraj dogodka.

(2) Če na kraju oziroma pri dogodku iz prvega odstavka
umre ali se poškoduje tretja oseba (ne potnik in ne železni-
ška oseba) ali se poškoduje ali uniči predmet, ki ne spada v
okvir veljavnosti pogodbe o prevozu, je upravičencu do od-
škodnine v skladu s pravnim sistemom domače države od-
govorna železnica države, na ozemlju katere je prišlo do
dogodka, ki je povzročil škodo.

(3) Če uslužbenec sosednje železnice pri nesreči na
železnici v okviru svoje dejavnosti, povezane z izmenjavo
prometa pogodbenic, na mejni železniški progi, skupni po-
staji ali mejni postaji oziroma na poti v službo ali domov umre
ali se poškoduje ali se poškoduje ali uniči predmet, ki ga
nosi na sebi ali s seboj, se pravni položaj z vidika odškodni-
ne presoja tako, kakor če bi škoda nastala v sosednji državi.

(4) Odgovornost, ki izvira iz transportnih pogodb, in
izgubo ali poškodovanje vozil ali rezervnih delov, nakladalnih
pripomočkov in palet urejajo določbe dvostranskih in več-
stranskih mednarodnih sporazumov, ki so obvezujoči za
pogodbenici oziroma železnice.

(5) Železnice se morajo zaradi svoje odgovornosti iz
prvega in četrtega odstavka glede uveljavljanja medsebojnih
zahtev ravnati po naslednjem:

a) škodo, ki so jo povzročili uslužbenci železnice, nosi
tista železnica, katere uslužbenci so;

b) škodo, ki nastane zaradi neustreznega stanja objek-
tov, naprav in vlečnih vozil, ki služijo v železniškem prometu
ali ga zagotavljajo, nosi tista železnica, ki je dolžna vzdrževati
in obnavljati te objekte, naprave in vlečna vozila;

c) za škodo, nastalo zaradi neustreznega tehničnega
stanja drugih železniških vozil, je odgovorna tista železnica,
ki je zadnja tehnično prevzela ta vozila;

d) če sta škodo povzročili obe železnici ali osebje obeh
železnic, nosita železnici škodo v razmerju povzročitve ško-

de, če ni mogoče zanesljivo ugotoviti, katera železnica ali
osebje katere železnice jo je povzročilo, ali če ni mogoče
razjasniti razmerja povzročitve, nosita škodo železnici v ena-
kem razmerju;

e) železnici sami nosita škodo, ki nastane zaradi neod-
pravljenih vzrokov.

(6) Preiskavo in ugotavljanje vzrokov za škodo, nesre-
čo ali požar, pri kateri se pojavi odgovornost tudi druge
železnice, opravijo predstavniki obeh železnic skupaj po
pravu tiste države, na katere ozemlju je prišlo do dogodka,
nesreče ali požara, ki je povzročil škodo. O podrobnih pravi-
lih preiskave se dogovorita železnici pogodbenic.

(7) Urejanje vprašanj o tem, ali si bosta železnici druga
do druge postavljali zahtevek, na kakšen način ga bosta
uveljavljali in na kakšen način si bosta zagotavljali odškodni-
no, sodi v pristojnost železnic.

22. člen
Obračun storitev

Plačila in obračuni za opravljene prevoze in železniške
storitve kakor tudi plačila za povzročeno materialno škodo
se izvajajo na podlagi sporazumov med železnicami pogod-
benic.

23. člen
Fitosanitarni, veterinarski in epidemiološki nadzor

Fitosanitarni, veterinarski in epidemiološki nadzor že-
lezniških pošiljk, ki se prevažajo čez državno mejo, opravlja-
jo za to pristojni organi pogodbenic v skladu s svojo zakono-
dajo in mednarodnimi predpisi.

24. člen
Mešana komisija

(1) Za izvajanje in uporabo tega sporazuma pogodbeni-
ci ustanovita Mešano komisijo za železniški promet čez dr-
žavno mejo (v nadaljevanju: mešana komisija), ki jo sestav-
ljajo predstavniki pristojnih organov oziroma železnic pogod-
benic. Vodji mešane komisije imenujeta ministra držav po-
godbenic, pristojna za promet, in se o tem pisno obvestita.

(2) Mešana komisija se sestaja po potrebi, a najmanj
enkrat letno izmenično na ozemlju držav pogodbenic.

(3) Delo mešane komisije določa poslovnik, sprejet na
prvi seji.

25. člen
Začetek veljavnosti in odpoved

(1) Ta sporazum je treba odobriti v skladu s pravnimi
predpisi držav pogodbenic in začne veljati 30. dan po preje-
mu kasnejše diplomatske note o odobritvi.

(2) Ta sporazum skleneta pogodbenici za nedoločen
čas. Sporazum lahko vsaka od pogodbenic odpove. Spora-
zum preneha veljati po preteku šestih mesecev od dne
prejema pisnega obvestila o odpovedi, ki ga ena pogodbe-
nica po diplomatski poti pošlje drugi pogodbenici.

(3) Ta sporazum se lahko spremeni ob pisnem soglasju
pogodbenic z izmenjavo diplomatskih not.

Sestavljeno v Lentiju dne 16. novembra 2000 v dveh
izvirnikih v slovenskem in madžarskem jeziku, pri čemer sta
obe besedili enako verodostojni.

Za Vlado Za Vlado
Republike Slovenije Republike Madžarske

mag. Anton Bergauer l. r. Laszlo Nogradi l. r.
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3. člen
Za izvajanje tega sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze.

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

Št. 326-03/00-15/1
Ljubljana, dne 20. decembra 2000

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

– Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne
pogodbe

O B V E S T I L O
o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe

Od 12. decembra 2000 velja Memorandum o soglasju
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike
za izvedbo avtocestnih objektov, potrebnih za povezavo s
slovenskim avtocestnim omrežjem, podpisan v Ljubljani
12. aprila 2000 in objavljen v Uradnem listu Republike
Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 18/00 (Uradni list
Republike Slovenije, št. 71/00).

Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije
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EVROPSKA UNIJA
Po 1. februarju 1999 je slovenska realnost in nujnost tudi poznavanje Evropskega sporazuma med
Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki
delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani. Uredništvo založbe Uradni list RS je po uveljavitvi
te pomembne mednarodne pogodbe začelo izdajati publikacije v novi zbirki z naslovom
EVROPSKA UNIJA.

V prvi knjigi te zbirke, ki jo izdaja Služba Vlade RS za zakonodajo, založnik pa je Uradni list
Republike Slovenije d.o.o., je direktor omenjene vladne službe Tone Dolčič poudaril, da so vse
pogostejša vprašanja o neposredni uporabi in učinkih ESP, kakor na kratko rečemo evropskemu
pridružitvenemu sporazumu, spodbudila zasnovo nove zbirke.

V prvi knjigi je objavljen ESP z uvodnimi pojasnili Toneta Dolčiča, dr. Mihe Pogačnika, Boruta
Šinkovca in Primoža Veharja. Objavljen je tudi ESP v angleškem jeziku, obširno stvarno kazalo pa
bo olajšalo iskanje posameznih določb sporazuma.

Cena 4320 SIT 10484

Druga knjiga zbirke EVROPSKA UNIJA vsebuje TARIFNI (TRGOVINSKI) DEL Evropskega
sporazuma o pridružitvi s stvarnim kazalom, izšla pa je zadnje dni septembra 1999, tako da so v
besedilo posameznih prilog, protokolov in vseh drugih dokumentov vključene tudi vse
spremembe in dopolnitve, sprejete po objavi ESP julija 1997.

Cena 3888 SIT 10502

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam

q Evropski sporazum o pridružitvi Štev. izvodov

q Evropski sporazum o pridružitvi – tarifni del Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig
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Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Za izdajatelja Tone Dolčič –
Založnik Uradni list RS, d.o.o. – Direktor Marko Polutnik – Urednica Marija
Petrovič-Kurt  – Priprava Uradni list RS, d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče

– Internet http://www.uradni-list.si – e-pošta: info@uradni-list.si

131. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko
Slovenijo in Republiko Madžarsko o mejni kon-
troli cestnega in železniškega prometa
(BHUMKP) 1641

132. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Re-
publike Slovenije in Vlado Republike Madžar-
ske o mejnem železniškem prometu (BHUMŽP) 1659
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