DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, 20. februar 2002

Letnik XXVIII

PREDLOG ZAKONA
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obrambi (ZObr-C) - hitri postopek - EPA 439 - III
RATIFIKACIJE
- Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o
izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja
z dodatnim protokolom (BITIDO) - EPA 446 - III
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- Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o mednarodnih občasnih avtobusnih prevozih potnikov
(INTERBUS Sporazum)(MSMOAP) - EPA 447 - III
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- Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o medsebojnem priznavanju žigov za ročno strelno orožje in
Poslovnika s prilogama I in II (MKPŽO) - EPA 449 - III

93

SKLEPI, DODATNI SKLEPI IN STALIŠČA
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Spoštovani naročnik POROČEVALCA,

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99)
objavljamo, da je DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE
SLOVENIJE, Šubičeva 4,1000 LJUBLJANA, davčni
zavezanec za davek na dodano vrednost na
podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku
na dodano vrednost.

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na
dodano vrednost vam sporočamo podatke:
matična številka :
davčna številka :
račun
:

5022924
21881677
50100-845-50204

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

Uredništvo Poročevalca

SKLEPI,

DODATNI

SKLEPI

IN

STALIŠČA

14. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije

SKLEPA IN STALIŠČA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o varstvu potrošnikov - EPA 355 - III
4. Določbo 24. člena (37. c člen) predloga zakona preoblikuje
tako, da pravice potrošnikov do različnih opcij reklamacije v
primeru blaga s stvarno napako ne bodo manjše od že
uveljavljenih.

Državni zbor Republike Slovenije je na 14. izredni seji, dne
14.2.2002 ob obravnavi predloga zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-A) - prva
obravnava, na podlagi prvega odstavka 185. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednja

5. Z ustrezno spremembo določbe 44. člena naj zagotovi celovito
spremembo 64. člena veljavnega zakona vključno z njegovim
naslovom, in sicer v smeri jasne opredelitve načina priprave
izobraževalnih programov na področju varstva potrošnikov
ter nosilcev njihovega izvajanja, pri čemer naj na ustrezen
način opredeli tudi vzgojno-izobraževalno vlogo organizacij
potrošnikov.

SKLEPA
1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
varstvu potoršnikov - prva obravnava je primerna podlaga
za pripravo predloga zakona za drugo obravnavo.
2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Republike
Slovenije in pri tem upošteva naslednja

6. Za potrebe potrošniku jasnega in prijaznega inšpekcijskega
nadzora nad izvajanjem zakona naj natančno opredeli in
razmeji pristojnosti različnih inšpekcij.

stališča:
1. Ustrezno naj upošteva pripombe Sekretariata za zakonodajo
in pravne zadeve.

7. Celotno zakonsko besedilo naj poenostavi in oblikuje tako,
da bo bolj pregledno in razumljivo povprečnemu potrošniku
in nedvoumno za potrebe izvajanja inšpekcijskega nadzora.
Na primeren način naj upošteva tudi načelo enakosti spolov.

2. Prouči naj pripombo Zveze potrošniških združenj Slovenije v
zvezi s prodajo blaga, ki mu v kratkem poteče rok uporabnosti,
ter jo ustrezno upošteva (20. člen).

9. Prouči naj pripombe Zveze potrošnikov Slovenije, Slovenske
oglaševalske zbornice in pripombe iz razprave na seji Odbora
za gospodarstvo ter jih ustrezno upošteva.

3. Prouči naj pripombo Združenja za trgovino Gospodarske
zbornice Slovenije v zvezi s vprašanjem are oziroma
predplačila (27. člen ) ter jo ustrezno upošteva.
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SKLEPA IN STALIŠČA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o izvršbi in zavarovanju - EPA 370 - III
stališčema:

Državni zbor Republike Slovenije je na 14. izredni seji, dne
14.2.2002 ob obravnavi predloga zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-A) - prva
obravnava, na podlagi prvega odstavka 185. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednja

1. Predlagatelj naj preuči in ustrezno upošteva pripombe
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve ter mnenje
Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za
gospodarstvo

SKLEPA

2. Predlagatelj naj preuči in ustrezno upošteva pripombe in
predloge, ki so jih k predlogu zakona podali Zbornica
izvršiteljev Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije in
Skupnost centrov za Socialno delo Slovenije.

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
izvršbi in zavarovanju - prva obravnava je primerna podlaga
za pripravo zakona za drugo obravnavo.
2. Vlada Republike Slovenije naj pripravi predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju
za drugo obravnavo v skladu z naslednjima

SKLEPA IN STALIŠČE
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
carinskega zakona - EPA 191 - III
Državni zbor Republike Slovenije je na 14. izredni seji, dne
14.2.2002 ob obravnavi predloga zakona o spremembah in
dopolnitvah carinskega zakona (CZ-C) - prva obravnava, na
podlagi prvega odstavka 185. člena poslovnika Državnega zbora
sprejel naslednja

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Republike
Slovenije v skladu z naslednjim
stališčem:
1. Ustrezno naj upošteva pripombe Sekretariata za zakonodajo
in pravne zadeve.

SKLEPA
1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah carinskega
zakona - prva obravnava je primerna podlaga za pripravo
predloga zakona za drugo obravnavo.

DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o poroštvu Republike Slovenije za
obveznosti iz kredita, ki ga najame Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, javni
sklad pri Evropski investicijski banki za projekt financiranja okoljskih projektov
- EPA 404 - III
Državni zbor Republike Slovenije je na 14. izredni seji, dne
14.2.2002 ob obravnavi predloga zakona o poroštvu Republike
Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame Ekološko razvojni
sklad Republike Slovenije, javni sklad pri Evropski investicijski
banki za projekt financiranja okoljskih projektov (ZPOFOP) - hitri
postopek, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora
sprejel naslednji.
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DODATNI SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da v obrazložitev vsakega predloga zakona o poroštvu
države za kreditne obveznosti domačih pravnih oseb vključi tudi
preglednico s podatki o deležu izkoriščenosti letne kvote poroštev
države, določene z zakonom o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2002 in 2003.
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OBRAMBI

(ZObr-C)

- hitri postopek - EPA 439 - III
NATO. Ne glede na to, pa je treba ta vprašanja urediti, če
se želi vzpostaviti sodoben obrambni sistem z racionalno,
majhno in učinkovito vojaško organizacijo, ki bo sposobna
zagotavljati nacionalno (vojaško) obrambo in uresničevati
druge z zakonom določene naloge.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA: 2002-1911-0056
Številka: 820-02/2001-2
Ljubljana, 14.02.2002
Vlada Republike Slovenije je na 62. redni seji dne 14.2.2002
določila besedilo:

Preoblikovanje Slovenske vojske je bilo začeto 1997 leta s
ciljem, da se vzpostavi sodobno, racionalno, klasično
vojaško organizacijo. Podrobne analize in ocene
uresničevanja dokumentov, na podlagi katerih je potekalo
preoblikovanje zlasti obsega in strukture Slovenske vojske
do ciljnega leta 2010, splošnega dolgoročnega programa
razvoja in opremljanja Slovenske vojske (Uradni list RS,
št. 32/00) in drugih kažejo, da so bili cilji preoblikovanja
zastavljeni previsoko. Razpoložljive materialne možnosti
države, kadrovske zmogljivosti in drugi viri ne omogočajo
vzpostaviti in vzdrževati sodobne vojaške organizacije, ki
bi štela okoli 47.000 pripadnikov vojne sestave. Tako
številčne vojske ne utemeljujejo niti ocene sprememb v
varnostnem okolju države. Zato je treba vojno sestavo
Slovenske vojske še zmanjšati in sicer na okoli 26.000
pripadnikov.

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O OBRAMBI,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.
Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97, 13/98
- odi. US in 33/00 - odi. US in 87/01) je začel veljati v začetku
1995 leta. Njegovo uresničevanje v minulem obdobju je
zagotovilo, da se je postopoma začela uveljavljati organizacija
in delovanje vojaške in civilne obrambe kot klasične funkcije
države. Pri tem so bile presežene nekatere zakonske rešitve,
ki se nanašajo predvsem na organizacijo vojske, njeno
popolnjevanje, obveznosti in pravice ter status pripadnikov
vojske.

Na podlagi celovite ocene sprememb v varnostnem okolju,
doseženega stanja pri uresničevanju preoblikovanja
Slovenske vojske, prilagajanju obrambnega sistema
standardom in merilom, ki se uporabljajo zlasti pri članicah
NATO, stanja v obrambnem sistemu in v vojski, je Državni
zbor sprejel resolucijo o strategiji nacionalne varnosti
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 56/01). V tem
najvišjem konstitutivnem in razvojnem dokumentu na
področju nacionalne varnosti, so določene tudi usmeritve
za nadaljnji razvoj obrambnega sistema in še posebej za
nadaljnje preoblikovanje Slovenske vojske. Na podlagi
usmeritev iz resolucije je Državni zbor sprejel tudi splošni
dolgoročni program razvoja in opremljanja Slovenske
vojske (Uradni list RS, št. 97/01), ki podrobno določa
nadaljnji potek preoblikovanja Slovenske vojske, cilje tega
procesa, programe modernizacije in opremljanja ter
notranjega prestrukturiranja vojaške organizacije. V
novembru 2001 je bil sprejet še koncept preoblikovanja

Na uveljavljanje zakona pa so pomembno vplivale tudi
intenzivne aktivnosti za približevanje Republike Slovenije
Evropski uniji in NATO. Ta proces se je začel po vstopu
Republike Slovenije v partnerstvo za mir (prvi program je bil
predan maja 1995). Posebej pomembne so aktivnosti izvedene
za zagotavljanje interoperatibilnosti vojaške organizacije in
obrambnega sistema pri približevanju NATO. V letih 1995 do
1996 je bilo teh ciljev sedem, v drugem ciklusu 1997 do 1998
je Slovenija sodelovala s 27 cilji ter v podaljšanem ciklusu z
osmimi partnerskimi cilji. V tretjem ciklusu v letih 2000 do 2001
je Slovenija sodelovala s 54 partnerskimi cilji. Leta 1999 je
Republika Slovenija po končanem Washingtonskem vrhu
podprla na njem sprejete dokumente in z letnimi nacionalnimi
programi se je obvezala uresničiti potrebne aktivnosti za
članstvo v NATO. Vse to je povzročilo, da so se jasneje kazala
vprašanja, ki jih je na normativnem področju treba dopolniti
oziroma soremeniti. če bo Sloveniia Dovabliena v članstvo v
20. februar 2002
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strateških, organizacijskih in delno tudi konceptualnih rešitev
za nadaljevanje in zaključek preoblikovanja obrambnega
sistema in še posebej Slovenske vojske. Vse te rešitve
predstavljajo celoto, v katero se vključujeta tudi sprejeta
proračuna za leti 2002 in 2003. Sprejem predlaganega zakona
je v neposrednem obrambnem interesu, saj bo le tako mogoče
načrtno nadaljevati v sprejetih dokumentih določene
usmeritve.

Slovenske vojske do leta 2004 (št. 807-00-1/01-6 z dne
26.11.2001), ki podrobno določa notranjo strukturo in
organizacijo vojske ter dinamiko preoblikovanja. Vlada
Republike Slovenije je na podlagi omenjenih konstitutivnih in
razvojnih dokumentov 20.12.2001 sprejela tudi novo
obrambno strategijo Republike Slovenije (št. 820-00/2001-1 z
dne 20.12.2001). S spremembo zakona o zagotavljanju
sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov
obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994 do 2003 (Uradni
list RS, št. 13/94, 42/00 - obvezna razlaga in 97/01) se je s
povečanjem sredstev za temeljne razvojne programe
zagotovila tudi materialna podlaga za nadaljevanje in zaključek
preoblikovanja Slovenske vojske. Z novim dolgoročnim
programom in obrambno strategijo, pa se je nadomestilo program in obrambno strategijo iz leta 2000.

Spremembe in dopolnitve zakona o obrambi se predlagajo v
obravnavo in sprejem v obdobju, ki je bistvenega pomena za
nadaljnjo preoblikovanje obrambnega sistema in Slovenske
vojske ter zaključek tega procesa. Prva polovica leta 2002
pa je ključnega pomena tudi za vključevanje Republike
Slovenije v NATO. Vključitev Republike Slovenije v sistem
kolektivne obrambe je strateški interes, saj se bo s tem
bistveno povečala njena varnost. Tudi uresničitev tega cilja je
prav tako v neposrednem obrambnem interesu države in
sprejem sprememb in dopolnitev zakona o obrambi
predstavlja del podlag za sodelovanje v sistemu kolektivne
obrambe.

Z navedenimi konstitutivnimi in razvojnimi usmerjevalnimi
dokumenti, ki so sestavni del med seboj povezanih in
usklajenih razvojnih in doktrinarnih dokumentov na področju
nacionalne varnosti in še posebej obrambe, so bile določene
vse potrebne opredelitve in izhodišča za celovito dopolnitev
zakona o obrambi. Glede na navedeno je zato treba po
sprejemu konstitutivnih, razvojnih in drugih dokumentov na
področju nacionalne varnosti in še posebej obrambnega
sistema in v tem okviru Slovenske vojske, doseženi
pripravljenosti za sodelovanje v sistemu kolektivne obrambe,
dopolniti tudi normativne rešitve. Na ta način bo zagotovljena
tudi celovita pripravljenost Republike Slovenije za vključitev v
NATO.

Na podlagi navedenih dejstev pa so izpolnjeni razlogi, določeni
s poslovnikom Državnega zbora, za obravnavo in sprejem
predloga zakona po hitrem postopku.
Vlada Republike Slovenije z navedenim gradivom nadomešča
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
obrambi - hitri postopek, ki ga je poslala z dopisom št. 82002/2001-2 z dne 7.2.2002.

Upoštevaje strukturo še posebej stalne sestave v Slovenski
vojski, neskladja, ki jih je treba odpraviti ter prilagoditev stalne
sestave in drugih organizacijskih enot ministrstva ciljnemu
obsegu Slovenske vojske, tega ni mogoče zagotoviti v celoti
brez spremembe normativne ureditve. Vlada je namreč s
sklepom št. 820-00/2001-4 z dne 12.07.2001 odločila, da se
nadaljuje s procesom preoblikovanja Slovenske vojske s ciljem
nadaljnjega zmanjšanja vojne sestave. To določajo tudi našteti
temeljni razvojni dokumenti. Nove formacije Slovenske vojske
z vojno sestavo okoli 26.000 pripadnikov se pripravljajo in
bodo izdelane v prvi polovici leta 2002. V drugi polovici leta se
bodo začeli postopki kadrovskega prerazporejanja in
popolnjevanja novih formacij. Temu sledijo tudi organizacijske
in kadrovske spremembe v ostalih delih ministrstva, ki bodo
uveljavljene s 01.01.2003. Zato je treba že pred začetkom
popolnjevanja po novih formacijah zagotoviti tudi ustrezne
zakonske rešitve. Sprejem sprememb in dopolnitev zakona o
obrambi je tako zaključek oblikovanja konstitutivnih, razvojnih,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:
- dr. Anton Grizold, minister za obrambo,
- dr. Tomaž Čas, državni sekretar v Ministrstvu za obrambo,
- Franc Javornik, generalni sekretar v Ministrstvu za
obrambo,
- Miran Bogataj, državni podsekretar v Ministrstvu za
obrambo.

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

I. UVOD

Na podlagi zakona o obrambi so se začele obrambne zadeve
opravljati kot zadeve v izključni pristojnosti države. Upravne
zadeve na področju obrambe so bile v državno pristojnost
prenesene z zakonom o upravi (Ur.l. RS št. 67/94) s 1.1.1995. Na
podlagi zakona o obrambi se je začelo preoblikovanje dotedanje
Teritorialne obrambe v Slovensko vojsko. Temeljitejše
preoblikovanje se je začelo v letu 1997. Materialne osnove za ta
proces pa so bile zagotovljene z zakonom o zagotavljanju sredstev
za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil
Republike Slovenije v obdobju 1994-2003 (Ur.l. RS št. 13/94, 42/
00 - obvezna razlaga in 97/01).

Zakon o obrambi (Ur.l. RS št. 82/94, 44/97, 87/97,13/98-odločba
US, 33/00-odločba US in 87/01) je začel veljati v začetku 1995
leta. Z njim se je uredilo obrambni sistem v skladu z ustavo iz leta
1991. Iz zakona je bilo v primerjavi z zakonom o obrambi in
zaščiti (Ur.l. RS št. 15/91) v celoti izločeno področje varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami. V letih 1993 in 1994 je bilo namreč
to področje urejeno s posebnimi zakoni. Takšna ureditev temelji
na resoluciji o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti Republike
Slovenije (Ur.l. RS, št. 71/93).Tudi resolucija o strategiji nacionalne
varnosti Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 56/01), kot najvišji
konstitutivni in razvojni politični dokument določa, da sistem
nacionalne varnosti sestavljajo zlasti trije podsistemi in sicer
obrambni, varnostni in sistem varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami.

poročevalec, št. 17

Z uresničevanjem zakona o obrambi se je v minulem obdobju
postopoma vzpostavljal celovit sistem vojaške in civilne obrambe,
ki je bil v skladu z zakonskimi pooblastili razdelan v številnih
izvedbenih predpisih in dokumentih (npr. pravila službe v Slovenski
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vojski, Ur.l. RS št. 49/96, 111/00 in 52/01, doktrina vojaške
obrambe, julij 1995, obrambna strategija, avgust 2000). Izvršene
so bile pomembne organizacijske in tehnične spremembe. Na ta
proces je v minulih letih vplival tudi sprejem nekaterih drugih
zakonov. Spremenjen je bil zakon o vojaški dolžnosti (Ur.l. RS št.
18/91 in 74/95), s katerim se je dopolnilo izvajanje vojaške
dolžnosti ter uskladilo z ustavnimi določbami priznavanje ugovora
vesti vojaški obveznosti. S spremembami zakona o Vladi Republike
Slovenije (Ur.l. RS št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99 in 119/00)
je bila uveljavljena institucija sveta za nacionalno varnost kot
posvetovalnega in usklajevalnega organa Vlade Republike
Slovenije za vsa vprašanja nacionalne varnosti. V obravnavanem
obdobju je bil sprejet zakon o policiji (Ur. I. RS, št. 49/98 in 23/01),
zakon o Slovenski obveščevalno - varnostni agenciji (Ur. I. RS, št.
23/99), zakon o carinski službi (Ur. I. RS, št. 56/99), pomorski
zakonik (Ur. I. RS, št. 26/01), zakon o letalstvu (Ur. I. RS, št. 18/
01), zakon o telekomunikacijah (Ur. I. RS, št. 30/01), zakon o
materialni dolžnosti (Ur. I. RS, št. 87/01) in zakon o tajnih podatkih
(Ur. I. RS, št. 87/01). Vsi navedeni zakoni vsaj v delu določb vplivajo
tudi na urejanje vprašanj, ki so obrambnega pomena.

Leta 1997 je bila vzpostavljena misija Republike Slovenije pri NATO
in ZEU. V sestavi misije so predstavniki Ministrstva za zunanje
zadeve in Ministrstva za obrambo oziroma civilni in vojaški del. K
misiji spada tudi pisarna v PCC v Monsu. Leta 1998 je Vlada
Republike Slovenije predstavila nacionalno strategijo za vstop v
NATO. Istega leta je zveza NATO izvedla v Sloveniji vojaško vajo
Cooperative Adventure Exchange 98 (Host Nation Support). To
je bila prva vaja zveze NATO, ki jo je zveza izvedla v eni od
partnerskih držav. Izvajanje vaje šteje kot pomemben dogodek
za Slovenijo v okviru prizadevanj Slovenije za članstvo v NATO.
Z letnimi nacionalnimi programi za izvajanje akcijskega načrta za
članstvo v NATO, ki jih je začela sprejemati z letom 1999/2000,
se je država obvezala, da bo uresničevala potrebne aktivnosti in
zagotavljala povezljivost celotnega obrambnega sistema in države
za sodelovanje v NATO. Uresničevanje teh programov je deloma
kasnilo zaradi previsoko zastavljenih ciljev. Med drugim se je z
omenjenimi programi država obvezala, da bo sprejela potrebne
razvojne in doktrinarne dokumente na področju nacionalne
varnosti zlasti obrambe. Njihovo vrsto, vsebino in namen je
opredelila vlada 30.09.1999. Doslej je bila sprejeta že omenjena
resolucija o strategiji nacionalne varnosti, v letu 2000 je bil sprejet
splošni dolgoročni program razvoja in opremljanja Slovenske
vojske (Ur. I. RS, št. 32/00), obseg in struktura Slovenske vojske
do ciljnega leta 2010 (Vlada RS 30.09.1999) in obrambna strategija
(avgust 2000). V letu 2001 je bil sprejet nov splošni dolgoročni
program razvoja in opremljanja Slovenske vojske (Ur. I. RS, št.
97/01), s katerim se določa nadaljnje zmanjšanje vojne sestave
Slovenske vojske ter nadaljevanje in zaključek njenega
preoblikovanja. Z njim je bil nadomeščen program iz leta 2000.
Prav tako je bila sprejeta nova obrambna strategija Republike
Slovenije (Vlada RS št. 820-00/2001-1 z dne 20.12.2001). Z
dopolnitvijo zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo
temeljnih razvojnih programov obrambnih sil RS v letih 1994 2003 v letu 2001, so bile zagotovljene tudi materialne možnosti za
uresničitev novega dolgoročnega programa razvoja in opremljanja
Slovenske vojske.

Na uveljavljanje zakona o obrambi so pomembno vplivale
intenzivne aktivnosti za približevanje Republike Slovenije Evropski
uniji in severno atlantskim varnostnim integracijam. Državni zbor
Republike Slovenije je že v resoluciji o izhodiščih zasnove
nacionalne varnosti Republike Slovenije 1993 opredelil kot
pomemben cilj Republike Slovenije njeno približevanje in vključitev
v NATO ter Zahodno evropsko unijo. Še posebej pa je ta cilj, kot
strateški cilj države, opredeljen v resoluciji o strategiji nacionalne
varnosti Republike Slovenije.
Republika Slovenije se je 30.3.1994 odločila za pristop k
partnerstvu za mir. Prvi individualni partnerski program je predala
NATO maja 1995. V ta namen je Republika Slovenija pristopila tudi
k sporazumu med državami Severnoatlantskega pakta in drugimi
državami, ki delujejo v partnerstvu za mir, glede statusa njihovih
sil (zakon o ratifikaciji sporazuma med državami pogodbenicami
Severnoatlantskega pakta in drugimi državami, ki sodelujejo v
partnerstvu za mir glede statusa njihovih sil in dodatnega protokola
k sporazumu med državami pogodbenicami Severnoatlantskega
pakta in drugimi državami, ki sodelujejo v partnerstvu za mir,
glede statusa njihovih sil (Ur. I. RS, št. 77/95, mednarodne pogodbe
št. 16). Leta 1994 je Republika Slovenija podpisala varnostni
Sporazum z zvezo NATO (ratificiran leta 1997). V skladu z
varnostnim sporazumom je Slovenija ustanovila komisijo za
varovanje zaupnih dokumentov NATO. Po sprejemu krovnega
zakona o varovanju tajnih podatkov pa bo ustanovila Urad Vlade
RS za varovanje tajnih podatkov, ki bo skrbel tudi za varovanje
zaupnih dokumentov zveze NATO in Evropske unije.

Republika Slovenija je podprla operacijo NATO za izvedbo
mirovnega načrta v Bosni in Hercegovini pod okriljem Organizacije
združenih narodov (zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado
Republike Slovenije in organizacijo Severnoatlantskega pakta o
tranzitu, Ur.l. RS št. 44/96, Mednarodne pogodbe št. 11) ter se v
letu 1997 aktivno vključila v nadaljevanje te operacije (SFOR I. in
SFOR II.). V tej operaciji Republika Slovenija še vedno sodeluje, v
letu 2001 je še povečala svoj kontingent. Prav tako je Republika
Slovenija aktivno sodelovala v operaciji Alba v Albaniji v letu 1999,
pri razreševanju humanitarne krize na Kosovu, se vključila v sile
OZN na Cipru in druge mednarodne aktivnosti.

Leta 1995 do 1996 je Republika Slovenija s sedmimi cilji
interoperabilnosti pristopila k procesu načrtovanja in ocenjevanja.
V drugem ciklusu v letih 1997 do 1998 je Slovenija sodelovala s
27 cilji interoperabilnosti ter v drugem podaljšanem ciklusu (1999),
z osmimi začetnimi partnerskimi cilji. V tretjem ciklusu 2000 do
2001 je Slovenija sodelovala s 54 partnerskimi cilji.

V 1997 letu sta bili v skladu z usmeritvami Vlade in Državnega
zbora sprejeti dve dopolnitvi zakona o obrambi, in sicer v zvezi s
spremembo Ustave Republike Slovenije in sprejemanjem
zaščitne zakonodaje na področju prometa z nepremičninami ter
sprememba zakona glede uveljavljanja pravic pri štetju
zavarovalne dobe s povečanjem. Poleg tega je Ustavno sodišče
Republike Slovenije s svojo odločitvijo odpravilo določbe zakona
o obrambi, ki so uvedle pogodbeno delovno razmerje za določen
čas za pripadnike stalne sestave Slovenske vojske, ki so bili že
zaposleni v stalni sestavi ob uveljavitvi zakona. Z odločbo Ul313-98 z dne 16.03.2000 (Ur. I. RS, št. 33/00) je Ustavno sodišče
opozorilo na problem urejanja materialne dolžnosti s
podzakonskim aktom in naložilo zakonodajalcu, da to področje
uredi z zakonom. To je bilo storjeno s sprejemom zakona o
materialni dolžnosti, ki celovito ureja izvajanje te vrste državljanske
dolžnosti. Z odločbo UI-87/99 z dne 08.07.1999 pa je Ustavno
sodišče opozorilo na problematiko uporabe zračnega prostora
za prelete letal NATO med operacijo proti ZRJ in ugotovilo, da bi
bilo potrebno obstoječo normativno ureditev dopolniti.

Državni zbor Republike Slovenije se je 11.4.1996 ponovno
nedvoumno opredelil, da želi Republika Slovenija svoj temeljni
varnostni interes zagotoviti v okviru sistema kolektivne varnosti,
ki ga omogoča članstvo v NATO. V septembru 1996 je Republika
Slovenija kot prva uspešno končala dialog z NATO, ki je predpogoj
za članstvo. Leta 1999 je po končanem VVashingtonskem vrhu
Slovenija izrazila svojo podporo dokumentom, ki so bili sprejeti na
tem vrhu (posodobljen strateški koncept zveze NATO, akcijski
načrt za članstvo, evropska varnostna in obrambna identiteta,
pobuda o obrambnih zmožnostih, okrepljeno in bolj operativno
partnerstvo, mediteranski dialog in preprečevanje širjenja orožij
za množično uničevanje).
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Pripadniki Slovenske vojske so se v zadnjih letih intenzivno
vključevali v aktivnosti, katerih namen je razviti sposobnost za
sodelovanje pri izvrševanju obveznosti, sprejetih v mednarodnih
organizacijah in operacijah. Pri tem prihaja do težav glede nekaterih
vprašanj opravljanja vojaške službe v miru izven države, ki
zakonsko niso dovolj urejena.

Stanje pri uresničevanju zakona o obrambi po posameznih delih
obrambnega sistema, upoštevaje navedene notranje in zunanje
procese, je naslednje:
Uresničevanje dolžnosti in pravic državljanov na obrambnem
področju se izvaja brez večjih težav in pomanjkljivosti. Na novo je
urejeno z zakonom tudi izvajanje materialne dolžnosti. Določene
težave nastajajo pri izvajanju zakona o vojaški dolžnosti, za
katerega se pripravljajo spremembe in dopolnitve, predvsem pri
izvajanju nadomestne civilne službe.

Pri izvajanju sistema vojaške discipline določene težave nastajajo,
ker se z zakonom določene kršitve ne delijo na lažje in težje ter,
ker s slednjimi ni natančno povezano izrekanje varstvenih
ukrepov. Poenostaviti bi morali tudi vodenje disciplinskega
postopka zaradi kršitev vojaške discipline.

Uveljavljene so priprave za izvajanje obrambnih ukrepov. Pri
varovanju obrambnih zaupnih podatkov še ne obstaja ustrezna
usklajenost s standardi, ki veljajo v NATO. Razlike so tako pri
določanju stopenj zaupnosti kot tudi potrebnih varnostnih ukrepih.
Osnove za ustrezno ureditev tega področja daje nov zakon o
tajnih podatkih.

Obstoječi sistem činov ni povsem primerljiv z drugimi vojaškim
organizacijami držav parlamentarne demokracije. Zlasti je z
zakonom določeno manj podčastniških in generalskih činov, kar
povzroča določene težave pri medsebojnem sodelovanju. Zakon
še vedno določa uporabo naslovnih činov, kar ni primerljivo s
klasičnimi vojaškimi organizacijami. V določeni meri so v praksi
tudi presežene določbe, ki urejajo vojaško šolstvo.

V skladu z zakonom je bila vzpostavljena nova organizacija
Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo.
Izpopolnjeno je bilo njeno delovanje. V praksi pri tem nastajajo
določene težave zaradi premalo jasne razmejitve med njenimi
pooblastili za opravljanje obveščevalnih in protiobveščevalnih ter
varnostnih nalog. V vmesnem obdobju so bili sprejeti nekateri
sistemski zakoni, ki vplivajo tudi na dejavnost obveščevalno
varnostne službe (zakon o policiji, zakon o Slovenski
obveščevalno-varnostni agenciji). V letu 2000 je bila izvedena
tudi določena reorganizacija v službi, ki jo je potrebno upoštevati
pri njenem nadaljnjem normativnem urejanju.

Na področju civilne obrambe se zakon uveljavlja brez večjih težav.
Zakonske rešitve so ustrezne in primerljive z drugimi sistemi
civilne obrambe. Zakon pa ne razdeljuje instituta kriznega
upravljanja, ki je sicer uveljavljen v zahodnih državah. Prezapleten
je sistem koncesij za promet z vojaškim orožjem in opremo, ki ni
usklajen s primerljivimi državami.
V sistemu vodenja in nadzora obrambe obstoječa delitev
pristojnosti med zakonodajno in izvršno oblastjo ne povzroča
večjih težav. Smiselno pa bi bilo razširiti pristojnosti vlade, ki so
povezane s sodelovanjem Slovenske vojske v okviru
severnoatlantskih integracij.

Določbe zakona, ki urejajo Slovensko vojsko, so omogočile, da
se je začela Teritorialna obramba preoblikovati v klasično vojaško
organizacijo. To velja še posebej za obdobje, ko so se začeli
izvajati tudi temeljni razvojni programi. Izvršen je bil prehod na
enofazno usposabljanje med služenjem vojaškega roka (v letu
2001 je ponovno uveden fazni sistem usposabljanja). Razvijajo
oziroma širijo se rodovske enote in službe (zveze, inžinirija, artilerija
in druge). Vojaška policija se je razvila kot posebna služba. V letu
2000 je Državni zbor sprejel splošni dolgoročni program razvoja
in opremljanja Slovenske vojske, ki je bil nadomeščen z novim
programom sprejetim v novembru 2001.V letu 1999 pa je vlada
določila obseg in strukturo Slovenske vojske do ciljnjega leta
2010.Tudi ta dokument bo potrebno uskladiti z novim dolgoročnim
programom. Oba dokumenta določata drugačno organizacijo in
strukturo vojske kot je opredeljena v zakonu.

Zakon o obrambi je za poklicne pripadnike Slovenske vojske
uvedel institut pogodbe o zaposlitvi kot jo poznajo tudi v drugih
vojaških organizacijah. Ta institut je bil uveden tudi za tiste, ki so
bili zaposleni v stalni sestavi ob uveljavitvi zakona. To je v praksi
povzročilo številne ugovore, ki so se nanašali predvsem na
sklepanje pogodb za določen čas, premajhen obseg pravic po
prenehanju pogodbeno določenega časa, na razlike med
statusnimi pravicami, ki jih imata vojska in policija ter na premajhno
socialno varnost zaposlenih v vojski. Ustavno sodišče je odpravilo
določbe zakona, ki so določale, da se pogodbe o zaposlitvi
uveljavijo tudi za tiste, ki so že bili zaposleni v Slovenski vojski ob
uveljavitvi zakona. Določbe, ki urejajo prerazporejanje so
presplošne in ne omogočajo učinkovitega popolnjevanja
formacijskih dolžnosti v skladu s potrebami službe. Premalo se
upošteva značilnosti vojaške organizacije in vojaške službe.
Presplošne so določbe, ki urejajo delovno pravna vprašanja.
Določbe, ki urejajo posebne pogoje dela niso usklajene z novimi
zakoni, kot je zakon o policiji in drugi.

Na tej podlagi so se pripravile temeljne rešitve za nadaljnjo
preoblikovanje Slovenske vojske, katerih bistvene značilnosti so
zmanjšanje vojne sestave na okoli 26.000 pripadnikov,
sprememba strukture enot s poudarkom na povečanju enot za
posredovanje, sprememba kadrovske strukture in popolnitve
tako, da se bo povečalo število vojakov in podčastnikov ter
izboljšala struktura glede strokovne in vojaške izobrazbe.
Zagotovljeno bo hitrejše doseganje primerljivosti in povezljivosti z
vojaškimi organizacijami članic NATO. Tako preoblikovana
Slovenska vojska mora biti vzpostavljena v srednjeročnem
obdobju in biti mora skladna s potrebami ter možnostmi države.
Zagotavljati mora sposobnost izvajati vojaško obrambo države
in sposobnost za izvrševanje drugih z zakonom določenih nalog.

Vzpostavljanje Slovenske vojske v preteklih letih je potekalo glede
na kadrovsko popolnjevanje različno, zlasti pa je bilo intenzivno
neposredno po osamosvojitvi. Že pred osamosvojitvijo so bile v
državno pristojnost prevzete pokrajinske strukture Teritorialne
obrambe, nato občinske, neposredno ob osamosvojitvi pa je v
Teritorialno obrambo pristopilo precejšnje število pripadnikov JLA.
1995 leta so v državno pristojnost prišli tudi dotedanji občinski
upravni organi za obrambo. Celotni sistem popolnjevanja, zlasti
•kadrovskega, je na eni strani težil za postopnim povečevanjem
stalne sestave, na drugi pa k ustrezni popolnitvi različnih
formacijskih dolžnosti glede na načrtovano celotno vojno sestavo
Slovenske vojske. Najprej je bilo to 66.700 in nato 47.000
pripadnikov. Zaradi nadaljnjega zmanjšanja na 26.000 pripadnikov
vojne sestave nastajajo oziroma bodo v naslednjem obdobju
nastale v Ministrstvu za obrambo, zlasti pa v Slovenski vojski,
številne kadrovske in strukturne težave. Kadrovska sestava je

Čeprav zakon ureja le temeljna vprašanja sistema poveljevanja
in vojaške službe, so rešitve za imenovanje poveljnikov, njihovih
namestnikov in starešin na najvišjih formacijskih dolžnostih dokaj
zapletene in bi jih bilo treba poenostaviti. Podobno velja za
opravljanje vojaške službe na določenih delih v Ministrstvu za
obrambo in drugih državnih organih oziroma za dela v Slovenski
vojski, na katerih se ne opravlja vojaška služba. V celotnem
sistemu poveljevanja v vojski nastajajo težave zaradi prevelike
koncentracije pristojnosti na najvišji (strateški) ravni poveljevanja.
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dogovorjenih z mednarodnimi pogodbami. Z zakonskimi rešitvami
je treba omogočiti tudi sodelovanje Slovenske vojske v tistih
integracijah, za katere se je Republika Slovenija opredelila. Tako
naj bi se vojaška obramba države izvajala tudi v sodelovanju z
vojskami zavezniških držav. Uredilo naj bi se opravljanje vojaške
službe (za vojaške osebe in civilne osebe, zaposlene v vojski) v
miru izven države v začasnih skupinah ali enotah oziroma v
posebej v ta namen organiziranih enotah. Omogočeno naj bi bilo
tudi sodelovanje v skupnih poveljstvih in enotah na podlagi
mednarodnih pogodb v miru in v vojni. Zakon naj bi določal pogoje
za sodelovanje Slovenske vojske v izvajanju vojaške obrambe
izven države v skladu z mednarodnimi pogodbami.

neustrezna po starosti in po strukturi glede strokovne izobrazbe.
Prevelik je delež častnikov in podčastnikov glede na skupni obseg
vojske in v srednjeročnem obdobju je treba ta neskladja čimprej
odpraviti ter stalno sestavo uskladiti s potrebami, ki temeljijo na
novo oblikovani organizaciji in strukturi Slovenske vojske s skupno
sestavo okoli 26.000 pripadnikov. Temu bo treba prilagoditi tudi
upravni del Ministrstva za obrambo.
Vzpostavljanje obrambnega sistema kot povsem nove in klasične
državne funkcije Republike Slovenije, in še posebej oblikovanje
Slovenske vojske, še ni končano. Pri dosedanji uporabi zakona o
obrambi se je pokazalo, da je potrebno zakon uskladiti z
doseženim stanjem pri razvoju obrambnega sistema in uveljaviti
take normativne rešitve, ki bodo omogočale njegov nadaljnji razvoj,
zlasti pa povezljivost v okviru integracij, ki so strateški cilj
Republike Slovenije. Zagotoviti je treba tudi ustrezne pogoje, da
se bo lahko nadaljevalo in zaključilo preoblikovanje Slovenske
vojske. Obenem mora biti normativna ureditev taka, da bo ustrezala
dosedanjim in pričakovanim spremembam v varnostnem okolju.

Odpraviti oziroma spremeniti je treba zakonske določbe, ki ne
vplivajo stimulativno na zaposlovanje in delo v Slovenski vojski.
Razširiti pa je treba določbe, ki bodo urejale upoštevanje značilnosti
vojaške službe pri delovno pravnih vprašanjih. Dopolniti je treba
sistem poviševanja in sistem vojaškega šolanja ter usposabljanja.
Poleg obstoječih kategorij zaposlenih v stalni sestavi vojske, je
treba uvesti tudi kategorijo vojaških uslužbencev. Celoten sistem
zaposlovanja in kadrovskega popolnjevanja vojske mora biti
čimbolj prožen. Z zakonom naj bi se uredilo tudi vodenje postopkov
pri urejanju delovnih razmerij ter vlogo sindikata. Delovno pravna
razmerja bi se tako tudi v bodoče (velja tudi za plačni sistem)
navezovala na ureditev, ki velja za javne uslužbence oziroma
javni sektor.

2. Razlogi za spremembo zakona
Temeljni razlogi za spremembo in dopolnitev zakona so:
Izpopolniti je treba tiste določbe in rešitve, ki so se ob dosedanji
uporabi zakona pokazale kot presplošne ali premalo prilagojene
značilnostim sodobne vojaške organizacije. Zlasti to velja za
opredelitev bojne pripravljenosti, uveljavljanje vojaške discipline,
status in zaposlovanje ter prerazporejanje v poklicni sestavi
Slovenske vojske, možnost popolnjevanja določenih dolžnosti v
Slovenski vojski s civilnimi osebami ter popolnjevanje določenih
dolžnosti v upravnem delu Ministrstva za obrambo z vojaškimi
osebami.

Eden od temeljnih pogojev za nadaljevanje preoblikovanja
Slovenske vojske v srednjeročnem obdobju, zmanjšanje njene
vojne sestave od 47.000 na okoli 26.000 pripadnikov in
spremembo strukture s povečanjem sil za posredovanje in večjim
deležem poklicnih pripadnikov, je tudi razrešitev neustrezne
kadrovske strukture glede na starost, strokovno izobrazbo in
razmerja med vojaki, podčastniki in častniki. Vzporedno s tem je
treba prilagoditi tudi organizacijsko in kadrovsko strukturo drugih
delov Ministrstva za obrambo. Pretežen del organizacijskih enot,
namreč zagotavlja podporo za delovanje vojaške organizacije in
je bil do sedaj vzpostavljen sprva za 66.700 oziroma kasneje
47.000 pripadnikov. Vzporedno z dinamiko preoblikovanja
Slovenske vojske je treba izvršiti tudi prilagoditev ostalih
organizacijskih enot Ministrstva za obrambo. V teku je
reorganizacija, ki bo v celoti uveljavljena s 01.01.2003. Neustrezno
kadrovsko strukturo oziroma strukturna neskladja, zlasti v stalni
sestavi vojske bo treba razrešiti v naslednjem obdobju.

Spremeniti oziroma dopolniti je treba določbe, v katerih rešitve
odstopajo od standardov, ki veljajo v NATO oziroma v varnostnih
integracijah, h katerim teži Republika Slovenija. Še posebej je
treba v zakon vgraditi določbe, ki bodo razširile razumevanje
pojma "obramba države" tudi z vidika povezljivosti s članicami
NATO oziroma, ki bodo omogočile sodelovanje v sistemu
kolektivne obrambe.
Dopolniti je treba del zakona, ki ureja varovanje obrambnih tajnih
podatkov v skladu z novimi predpisi. Urediti je treba osnovne
rešitve za uveljavljanje obrambnih potreb v prostorskih aktih in
pri graditvi najpomembnejših infrastrukturnih objektov.

3. Cilji in načela zakona

Določbe o delovanju in organiziranju obveščevalno varnostne
službe Ministrstva za obrambo je treba uskladiti z določbami
zakona o policiji, zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni
agenciji, odločbo ustavnega sodišča o uporabi posebnih
operativnih metod in sredstev ter s spremembami zakona o
kazenskem postopku. Upoštevati bo treba tudi nekatere že
izvršene organizacijske spremembe v službi.

Temeljni cilj predloga zakona je omogočiti nadaljnji razvoj in
uveljavljanje obrambnega sistema, primerljivega z obrambnimi
sistemi držav parlamentarne demokracije. V tem okviru je
posebnega pomena zagotoviti in uveljaviti rešitve, ki bodo
omogočale nadaljnjo izgradnjo in razvoj Slovenske vojske,
zagotavljale njeno primerljivost in povezljivost s severno atlantskimi
integracijami ter sposobnost za sodelovanje v sistemu kolektivne
obrambe pri obrambi države. Zagotovljena mora biti organizacijska,
funkcionalna in tehnična primerljivost ter povezljivost Slovenske
vojske. S tem bo zagotovljena tudi njena sposobnost za
sodelovanje pri izvrševanju obveznosti, prevzetih z mednarodnimi
pogodbami. Sestavni del temeljnega cilja je tudi takšna ureditev
statusnih, organizacijskih, delovno pravnih in drugih vprašanj v
Slovenski vojski, ki bo omogočila primerljivost z vojaškimi
organizacijami članic NATO. Ne glede na morebitno članstvo v
NATO morajo zakonske določbe omogočiti dokončanje
oblikovanja racionalnega, učinkovitega in z zmožnostmi države
usklajenega obrambnega sistema, katerega bistveni del je
Slovenska vojska, ki bo sposoben zagotavljati nacionalno
obrambo in izvrševati druge naloge določene z zakonom.

Odpraviti ali poenostaviti oziroma spremeniti je treba rešitve, ki
so se v dosedanji uporabi zakona pokazale omejitveno za hitrejše
preoblikovanje Slovenske vojske oziroma njen razvoj. Sprememba
teh določb je potrebna zlasti zato, ker oblikovanje Slovenske
vojske še ni končano. Te rešitve se nanašajo zlasti na novo
organizacijo in strukturo Slovenske vojske v skladu s splošnim
dolgoročnim programom razvoja in opremljanja Slovenske vojske.
Upoštevati bo treba tudi standarde, ki veljajo v NATO. Dopolniti
bo treba sistem poveljevanja in nekatera druga vprašanja vojaške
službe vključno z urejanjem religiozne duhovne oskrbe.
Uveljaviti je treba rešitve, ki bodo omogočile ustrezno vključevanje
Republike Slovenije in še posebej Slovenske vojske v izvrševanje
obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma
20. februar2002
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Temeljna politična izhodišča in usmeritve za dopolnjevanje in
spreminjanje zakona o obrambi so določene v resoluciji o strategiji
nacionalne varnosti Republike Slovenije in v splošnem
dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske.
Določena izhodišča pa so opredeljena tudi v drugih dokumentih
in analizah izdelanih v zadnjem obdobju, ki služijo za nadaljnje
usmerjanje razvoja obrambnega sistema.

izvajanju vojaške obrambe v skladu z mednarodnimi
pogodbami tudi, če ni razglašeno vojno stanje;
zaradi obrambnih potreb se lahko v skladu z mednarodnimi
pogodbami odpravijo omejitve na področju letalstva,
telekomunikacij in pomorskega prometa določene s splošnimi
predpisi;
pogodbe o zaposlitvi za poklicno delo v vojski se sklepajo za
določen in nedoločen čas;
pravice in obveznosti v času dela v vojski morajo omogočati
dopolnjevanje strokovnega znanja pripadnikov, po prenehanju
pogodbe o zaposlitvi pa možnost prezaposlitve;
posebni delovni pogoji, ki izhajajo in so pogojeni z značilnostmi
opravljanja vojaške službe, se morajo upoštevati pri urejanju
vojaške službe in tudi v plačnem sistemu, ki pa mora biti
primerljiv s podobnimi poklici;
prerazporejanje po horizontalni in vertikalni smeri znotraj
vojaške organizacije mora biti prilagojeno kategorijam
pripadnikov Slovenske vojske, omogočati mora učinkovito
funkcioniranje vojaške organizacije in njeno hitro prilagajanje
spremembam;
delavci na obrambnem področju imajo pravico do sindikalnega
združevanja in delovanja.

S spremembami in dopolnitvami zakona o obrambi bo treba
uveljaviti naslednja načela:

-

-

temeljni namen obrambe države se uresničuje tudi z aktivnim
sodelovanjem države v mednarodnih varnostnih povezavah;
vojaško obrambo izvaja Slovenska vojska samostojno in
skupaj z vojskami zavezniških držav v skladu z
mednarodnimi pogodbami;
povečana nevarnost napada na državo oziroma neposredno
vojno nevarnost lahko predstavlja tudi nevarnost oboroženega
napada ali oborožen napad na državo ali države s katerimi je
Republika Slovenija v zavezništvu na podlagi mednarodnih
pogodb;
varovanje tajnih obrambnih podatkov se izvaja v skladu s
splošnimi in posebnimi predpisi;
pri posegih v prostor in graditvi pomembnih infrastrukturnih
objektov se mora upoštevati obrambne potrebe;
obveščevalno varnostna služba Ministrstva za obrambo
opravlja obveščevalne in protiobveščevalne ter varnostne
naloge v zvezi z obrambnimi interesi države in ima pri tem
pooblastila glede na posamezno vrsto nalog kot jih splošni
predpisi določajo za policijo oziroma Slovensko obveščevalnovarnostno agencijo;
varnostno preverjanje oseb se izvaja zaradi preprečevanja
ogrožanja oseb, delovnih mest in dolžnosti v obrambnem
sistemu oziroma poveljstev in enot, pa tudi zaradi izdaje
dovoljenj za dostop do obrambnih tajnih podatkov v skladu s
splošnimi predpisi;
organizacija in notranja struktura vojske mora biti primerljiva
z vojaškimi organizacijami članic NATO, vendar se Slovenska
vojska ne deli na zvrsti (je enotna);
na operativno raven poveljevanja je treba prenesti tiste
pristojnosti generalštaba, ki onemogočajo, da bi generalštab
uspešno izvajal le poveljevanje na strateški ravni in opravljal
naloge najvišjega vojaškega strokovnega organa;
vojaško službo v miru izven države lahko opravljajo le
pripadniki stalne sestave, vojaški obvezniki med služenjem
vojaškega roka in pripadniki rezervne sestave pa le zaradi
usposabljanja;
vojaško službo pri izvajanju vojaške obrambe izven države
opravljajo pripadniki in enote vojne sestave v skladu z
obveznostmi, ki jih je država prevzela z mednarodnimi
pogodbami, pripadniki morajo imeti odslužen vojaški rok;
pri opravljanju vojaške službe izven države se za pripadnike
Slovenske vojske uporablja pravni red Republike Slovenije in
pravila službe v Slovenski vojski razen, če z mednarodno
pogodbo ni določeno drugače;
kršitve vojaške discipline so lažje in težje, disciplinski ukrepi
so prilagojeni teži kršitve in kategoriji pripadnikov Slovenske
vojske, v katero spada kršitelj;
čini v Slovenski vojski morajo biti primerljivi s čini v vojaških
organizacijah članic NATO, naslovni čini se prenehajo
uporabljati;
povišanje podčastnikov in častnikov oziroma napredovanje
vojaških uslužbencev mora biti sestavni del karierne poti v
Slovenski vojski;
vojaško izobraževanje in usposabljanje se izvaja v vojaških
šolah in kot višješolsko, visokostrokovno oziroma
univerzitetno izobraževanje ali kot podiplomski študij v skladu
s splošnimi predpisi;
Državni zbor lahko odloči o uporabi Slovenske vojske pri

poročevalec, št. 17

Navedena načela za razreševanje in urejanje obrambnega
sistema in Slovenske vojske ne obsegajo usmeritev za odpravo
strukturnih neskladij v stalni sestavi vojske in Ministrstvu za
obrambo, ampak bo potrebno to storiti v naslednjem obdobju.
4. Ocena finančnih in drugih posledic
Uveljavitev zakona ne bo povzročila dodatnih stroškov za državni
proračun. Omogočeno pa bo učinkovitejše izvrševanje
posameznih nalog v vojaški organizaciji, njeno ustreznejše
popolnjevanje (zlasti kadrovsko) in tudi delovanje. Zagotovljeno
bo nadaljnje preoblikovanje Slovenske vojske in vzpostavitev
vojaške organizacije, ki bo usklajena z materialnimi, kadrovskimi
in drugimi zmožnostmi države obenem pa sposobna zagotavljati
nacionalno obrambo. Z uveljavitvijo zakona se bo zagotovilo
hitrejše prilagajanje Slovenske vojske vojaškim organizacijam
članic NATO. Zagotovljena bo njena primerljivost in povezljivost s
severnoatlantskimi integracijami v skladu s strateškimi cilji države.
Zakon bo omogočil učinkovitejše in ustreznejše izvrševanje nalog
Slovenske vojske določenih z zakonom in izpopolnitev sistema
civilne obrambe.

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen
V zakonu o obrambi (Ur. list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97, 13/98odločba US, 33/00-odločba US in 87/01) se v 2. členu na koncu
besedila doda nov stavek, ki se glasi: "Ta namen se uresničuje
tudi z vključevanjem in z aktivnim sodelovanjem države v
mednarodnih varnostnih povezavah na podlagi mednarodnih
pogodb.".
2. člen
V 3. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
"(2) Vojaško obrambo izvajajo samostojno ali v zavezništvu na
podlagi mednarodnih pogodb, obrambne sile, ki jih sestavlja
Slovenska vojska (v nadaljnjem besedilu: Slovenska vojska ali
vojska).".
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nadomestila za uporabo sredstev ter način ugotavljanja škode in
izplačevanja odškodnin na sredstvih, za katere je naložena
materialna dolžnost.".

3. člen
V 5. členu se v 1. točki na koncu besedila črta pika in doda
besede:

5. člen

"samostojno ali skupaj z zavezniškimi vojskami.".

Spremeni se 14. člen tako, da se glasi:

V 2. točki se za besedo "državljanov" doda besede "in državljank
(v nadaljnjem besedilu: državljanov).".

"14. člen
(dolžnost varovanja tajnih obrambnih podatkov)

V 4. točki se na koncu besedila doda:
"Povečano nevarnost napada na državo oziroma neposredno
vojno nevarnost lahko predstavlja tudi nevarnost oboroženega
napada ali oborožen napad na državo ali države, s katerimi je
Republika Slovenija v zavezništvu na podlagi mednarodnih
pogodb.".

(1) Kdor se pri opravljanju obrambnih dolžnosti, pri delu ali kako
drugače seznani s tajnimi obrambnimi podatki, jih je dolžan varovati
v skladu s predpisi, ki urejajo določanje, varovanje in dostop do
tajnih podatkov državnih organov in varovanje tajnih obrambnih
podatkov.

V 5. točki se v prvem stavku beseda "neposrednem" nadomesti
z besedo "vojaškem" in na koncu besedila doda:

(2) Dolžnost varovanja obrambnih podatkov iz prejšnjega
odstavka velja tudi po prenehanju dela ali opravljanja dolžnosti.
Posameznika lahko dolžnosti varovanja obrambnih podatkov, ki
so strogo tajni, izjemoma zaradi utemeljenih razlogov odveže
vlada, tajnih obrambnih podatkov drugih stopenj tajnosti pa pristojni
minister, če z zakonom ni določeno drugače.

"Vojno stanje se lahko razglasi tudi ob oboroženem napadu na
Republiko Slovenijo ali na državo oziroma države, s katerimi je
Republika Slovenija v zavezništvu na podlagi mednarodnih
pogodb. Za oborožen napad v skladu s tem zakonom se šteje
tudi napad s sredstvi in na način, ki daje Republiki Sloveniji,
napadeni zavezniški državi ali državam pravico do individualne
ali kolektivne samoobrambe v skladu z ustanovno listino
Organizacije združenih narodov.".

(3) Vlada predpiše kateri obrambni podatki se ne smejo vnašati v
javne publikacije.
(4) Minister predpiše merila za določanje tajnih obrambnih
podatkov v skladu z zakonom ter splošne in posebne ukrepe za
njihovo varovanje".

Za 6. točko se doda 6.a točka, ki se glasi:
"6.a Pripravljenost Slovenske vojske je stanje, ki odraža njeno
sposobnost za izvrševanje z zakonom predpisanih nalog v miru
in v vojni".
1
v.
Spremeni se 7. točka tako, da se glasi:

6. člen
V 16. členu se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:

"7. Slovenska vojska so vojaška poveljstva, enote, zavodi in
druge vojaške sestave, ki so pod enotnim poveljstvom, z enotnimi
oznakami pripadnosti Slovenski vojski in ki odkrito nosijo orožje".

"(1) Poveljnik vojaškega teritorialnega poveljstva oziroma poveljnik
bataljona, njemu enake ali višje enote, v vojnem stanju lahko,
praviloma v sporazumu s policijo, prepove prosto gibanje na
območju, kjer potekajo boji.".

V 8. točki se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda
besede "to so vojaki, podčastniki, častniki in vojaški uslužbenci
(v nadaljnjem besedilu: vojaške osebe) ter civilne osebe, ki delajo
v vojski, vendar civilne osebe ne opravljajo vojaške službe.".

7. člen
V 18. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki
se glasi:

V 13. točki se na koncu stavka črta pika in doda besede "ter v
drugih državnih organih".

"(4) Pravic iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ni
mogoče uveljavljati zaradi poškodbe, okvare, bolezni ali smrti, ki
je nastala v času dovoljenega ali nedovoljenega odhoda ali
odsotnosti z opravljanja obrambne dolžnosti, zaradi delovanja ali
aktivnosti, ki ni povezano z obrambno dolžnostjo.".

Za 14. točko se doda 14.a točka, ki se glasi:
"14.a Delavec po tem zakonu je vojaška oseba, civilna oseba, ki
poklicno dela v vojski ali druga oseba, ki poklicno opravlja upravne
in strokovno tehnične naloge v ministrstvu (v nadaljnjem besedilu:
delavec, ki poklicno opravlja delo na obrambnem področju, delavec
na obrambnem področju ali delavec).".

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
8. člen

4. člen

V 3. točki prvega odstavka 20. člena se za besedami "priprave
civilne obrambe," doda besede "podatke o enotni matični številki,".

V 11. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

V 4. točki prvega odstavka se za besedami "enot za zveze,"
dodajo besede "podatke o enotni matični številki,".

"(4) S posebnim zakonom se določi vrsto sredstev, opreme in
nepremičnin za katere pristojna organizacijska enota ministrstva
(v nadaljnjem besedilu: upravni organ, pristojen za obrambne
zadeve) lahko naloži materialno dolžnost za potrebe obrambe,
varnosti, zaščite, reševanja in pomoči, vodenje evidence,
postopek razporejanja in prevzema sredstev, način določanja

20. februar2002

V 5. točki prvega odstavka se za besedami "na delovno dolžnost,"
doda besede "podatke o enotni matični številki,".
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V 6. točki prvega odstavka se za besedami "drugih sredstev ter"
doda besede "o enotni matični številki,".

operativno varovanje določenih oseb, delovnih mest, objektov
in okolišev, ki so posebnega pomena za obrambo;
varnostno preverjanje oseb v skladu s predpisi;
usmerjanje dela vojaške policije pri opravljanju določenih
varnostnih nalog v skladu s tem zakonom.

Za 27. členom se podnaslov "3. Varovanje obrambnih podatkov"
spremeni tako, da se glasi "3. Obrambne potrebe".

(3) Obveščevalne in protiobveščevalne ter varnostne naloge na
obrambnem področju opravlja obveščevalno varnostna služba
ministrstva.

9. člen
Spremeni se 28. člen tako, da se glasi:
"28. člen
(prostorski akti in infrastrukturni objekti)

(4) Elektronsko spremljanje mednarodnih sistemov zvez,
pomembnih za obrambne interese države, opravljajo za
obveščevalno varnostno službo ministrstva in druge potrebe,
enote za elektronsko bojevanje Slovenske vojske.

(1) V državnih, občinskih in skupnih prostorskih aktih se mora
upoštevati obrambne potrebe in zagotoviti medsebojno usklajenost
prostorskih aktov pri določanju teh potreb.

33. člen
(obveščevalno varnostna služba)

(2) Pri projektiranju in gradnji železniških prog in objektov na njih,
državnih cest in objektov na njih, mednarodnih letališč ter
telekomunikacijskih in energetskih povezav ter objektov širšega
pomena, se mora upoštevati obrambne potrebe.

(1) Obveščevalno varnostna služba iz prejšnjega člena se
organizira kot organizacijska enota ministrstva, ki ima lahko svoje
izpostave v Slovenski vojski.
(2) Podatki in informacije, zbrane pri opravljanju obveščevalnih in
protiobveščevalnih ter varnostnih nalog, so podlaga za analitične
in operativne ocene, opravljanje štabno varnostnih nalog v vojski,
izdelavo načrtov uporabe vojske in drugih obrambnih priprav ter
za načrtovanje in izvajanje obrambnih ukrepov. S pomembnejšimi
ugotovitvami obveščevalno varnostna služba ministrstva
seznanja ministra, načelnika generalštaba, predsednika vlade,
predsednika republike in po odločitvi predsednika vlade druge
organe.

(3) Ministrstvo daje soglasje k prostorskim aktom pred njihovim
sprejemom z vidika upoštevanja obrambnih potreb in njihove
medsebojne usklajenosti v prostorskih aktih ter soglasja k
projektom iz prejšnjega odstavka pred izdajo gradbenega
dovoljenja.
(4) Vlada določi vrsto obrambnih potreb, ki jih je treba upoštevati
v prostorskih aktih ter pri projektiranju in gradnji objektov. Vlada
podrobneje določi tudi vrsto objektov, pri katerih se mora upoštevati
obrambne potrebe.".

(3) Če pri opravljanju nalog iz prejšnjega člena obveščevalno
varnostna služba ministrstva ali vojaška policija zazna oziroma
odkrije kaznivo dejanje storjeno izven ministrstva ali Slovenske
vojske, o tem brez odlašanja obvesti policijo in ji zadevo preda v
nadaljnji postopek.

10. člen
Spremenijo se 32., 33., 34., 35. in 36. člen tako, da se glasijo:

(4) Če policija ali Slovenska obveščevalno-varnostna agencija
pri opravljanju svojih nalog ugotovi, da obstajajo utemeljeni razlogi
za sum, da je vojaška oseba izvršila, izvršuje ali bo izvršila kaznivo
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, o tem brez odlašanja
obvesti obveščevalno varnostno službo ministrstva. Če policija
vojaško osebo zaloti pri kaznivem dejanju, ki ga v skladu z
zakonom preiskuje obveščevalno varnostna služba, ali če pri
kaznivem dejanju zaloti vojaškega obveznika, ki služi vojaški
rok, ga pridrži do prihoda vojaške policije.

"32. člen
(obveščevalne in protiobveščevalne ter varnostne
naloge)
(1) Obveščevalne in protiobveščevalne naloge obsegajo zbiranje,
dokumentiranje in analiziranje informacij ter podatkov, ki so
pomembni za obrambne interese države oziroma varovanje takih
podatkov, zlasti pa:
ugotavljanje in ocenjevanje vojaških in politično varnostnih
razmer ter vojaških zmogljivosti izven države, ki so
posebnega pomena za varnost države;
- zbiranje in ocenjevanje podatkov o razmerah na območjih,
kjer med izvrševanjem obveznosti prevzetih v mednarodnih
organizacijah oziroma pri opravljanju vojaške službe delujejo
tudi pripadniki Slovenske vojske;
odkrivanje in preprečevanje dejavnosti obveščevalnih služb
vojaških organizacij ter drugih organov in organizacij, ki
ogrožajo obrambne interese države, Slovensko vojsko ali
ministrstvo.

(5) Obveščevalno varnostna služba ministrstva pri opravljanju
svojih nalog sodeluje z ministrstvom, pristojnim za notranje
zadeve, policijo in Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo
in z njimi izmenjuje obveščevalne informacije. Obveščevalno
varnostna služba ministrstva lahko izmenjuje obveščevalne
informacije s tujimi vojaškimi obveščevalnimi in varnostnimi
službami po predhodnem soglasju ministra.
(6) Minister določi pravila za izvajanje nalog obveščevalno
varnostne službe po predhodnem soglasju vlade.

(2) Varnostne naloge na obrambnem področju so:
- odkrivanje, preiskovanje in preprečevanje ogrožanja varnosti
določenih oseb, delovnih mest, objektov in okolišev, ki jih
uporablja ministrstvo in Slovenska vojska v državi ali zunaj
nje ter podatkov o razvoju ali proizvodnji določenega
vojaškega orožja ali opreme;
preiskovanje kaznivih dejanj v skladu z zakonom;
proučevanje in predlaganje rešitev za fizično in tehnično
varovanje;

i
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34. člen
(pooblastila)
(1) Delavci obveščevalno varnostne službe ministrstva, ki
opravljajo obveščevalne in protiobveščevalne naloge iz prvega
odstavka 32. člena tega zakona in ki jih določi minister, imajo
pooblastila, kot jih zakon določa za delavce Slovenske
obveščevalno-varnostne agencije. Pooblaščeni delavci zbirajo
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obveščevalne podatke s tajnim sodelovanjem, s posebnimi
oblikami pridobivanja podatkov pod pogoji in na način predpisan
za Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo.

(3) Varnostno preverjanje iz 3. točke prvega in drugega odstavka
tega člena obsega poleg osebnih podatkov tudi preverbo podatkov
o ožjih družinskih članih, prejšnjih delodajalcih in
predkaznovanosti.

(2) Delavci obveščevalno varnostne službe ministrstva, ki
opravljajo varnostne naloge in ki jih določi minister, imajo v skladu
s tem zakonom pri preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju
kaznivih dejanj v ministrstvu in Slovenski vojski pooblastila, kot
jih zakon določa za policijo. Delavci varnostno obveščevalne
službe ministrstva, ki opravljajo varnostne naloge, ne morejo imeti
tudi pooblastil iz prejšnjega odstavka.

(4) Varnostno preverjanje iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega
člena in varnostno preverjanje za pridobitev dovoljenja za dostop
do tajnih podatkov, obsega preverbo podatkov določenih s
predpisi za pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov.
Varnostno preverjanje po tem in prejšnjem odstavku se opravi po
predhodni privolitvi osebe, za katero se varnostno preverjanje
zahteva.

(3) Delavci obveščevalno varnostne službe ministrstva iz
prejšnjega odstavka lahko pri opravljanju nalog uporabijo s predpisi
dovoljene posebne ukrepe po postopku, pod pogoji ter v obsegu,
kot je to z zakonom določeno za policijo.

(5) Varnostno preverjanje oseb po tem členu in predpisih za
pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov na obrambnem
področju, lahko opravljajo samo delavci obveščevalno varnostne
službe ministrstva, ki imajo pooblastila iz drugega odstavka 34.
člena tega zakona.

(4) Delavci obveščevalno varnostne službe ministrstva iz prvega
in drugega odstavka tega člena pridobijo pooblastila določena s
tem zakonom le, če predhodno uspešno opravijo usposabljanje
po programu, ki ga predpiše minister. Delavec je dolžan vsaka tri
leta opraviti preizkus usposobljenosti, ki ga predpiše minister.
Delavec, ki preizkusa ne opravi uspešno, izgubi vsa pooblastila
za delo v obveščevalno varnostni službi ministrstva in se
prerazporedi na delo, ki ustreza njegovi izobrazbi oziroma na
drugo dolžnost.

(6) Oseba, za katero se ugotovi z varnostnim preverjanjem obstoj
varnostnega zadržka, ne more začeti delati oziroma nadaljevati
z delom na določenem delovnem mestu oziroma dolžnosti in ji
delovno razmerje v ministrstvu preneha z dnem dokončnosti
akta o prenehanju delovnega razmerja. Če gre za pripadnika
vojne sestave mu preneha razpored na določeni dolžnosti v vojni
sestavi. Za osebo, ki ne privoli v varnostno preverjanje, se šteje,
da ne izpolnjuje varnostnih pogojev za opravljanje del ali dolžnosti,
ki jih opravlja oziroma želi opravljati.

(5) Pooblaščeni delavci, ki opravljajo obveščevalne in
protiobveščevalne ter varnostne naloge, se pri izvrševanju nalog
praviloma izkazujejo s službeno izkaznico. Delavci obveščevalno
varnostne službe, ki so razporejeni v vojno organizacijo službe,
lahko pooblastila določena s tem zakonom uporabljajo le, kadar
so vpoklicani in kadar opravljajo službo.

(7) Kadar pooblaščeni delavci obveščevalno varnostne službe
ministrstva zbirajo podatke zaradi varnostnega preverjanja oseb
v skladu s tem zakonom ter predpisi za pridobitev dovoljenj za
dostop do tajnih podatkov na obrambnem področju iz obstoječih
zbirk podatkov, so jih organi, službe in druge organizacije, ki te
podatke zbirajo, dolžni posredovati obveščevalno varnostni službi
ministrstva na njeno pisno zahtevo. Če teh podatkov ni v obstoječih
zbirkah, jih pooblaščeni delavci obveščevalno varnostne službe
ministrstva zberejo neposredno.

(6) Pooblaščeni delavci obveščevalno varnostne službe se v
zvezi z delom v službi v postopkih pred sodišči in upravnimi
organi lahko izkazujejo s službeno izkaznico.
(7) Delavci obveščevalno varnostne službe imajo pravico nositi
službeno orožje.

(8) Kadar obveščevalno varnostna služba zbira osebne in druge
podatke v skladu s tem zakonom, o tem ni dolžna obvestiti
posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če bi to
onemogočilo ali otežilo izvršitev nalog obveščevalno varnostne
službe.

(8) Pri določanju in izvrševanju pooblastil iz tega člena ima minister pristojnosti, kot jih zakon določa ministru za notranje zadeve
oziroma generalnemu direktorju policije in predstojniku Slovenske
obveščevalno-varnostne agencije.

(9) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko na zahtevo ministra
državni organi in organizacije z javnimi pooblastili seznanijo osebo,
na katero se osebni podatki nanašajo, šele po preteku petih let od
posredovanja podatkov obveščevalno varnostni službi.

35. člen
(varnostno preverjanje oseb)
(1) Varnostno preverjanje oseb, kot posebna oblika zbiranja
osebnih in drugih podatkov, se izvaja zaradi preprečevanja,
odkrivanja in preiskovanja:
1. ogrožanja oseb, delovnih mest in dolžnosti, za katere se v
skladu s tem zakonom lahko sklene delovno razmerje brez
predhodne javne objave ali na katerih se opravljajo upravne
in strokovne zadeve na področju obrambe;
2. ogrožanja oseb, del in dolžnosti v vojaških poveljstvih, enotah
in ministrstvu, ki so določena kot posebnega pomena za
obrambo;
3. ogrožanja vojaških poveljstev, enot in zavodov ter objektov
in okolišev, ki so posebnega pomena za obrambo.

36. člen
(zbirke podatkov)
(1) Obveščevalno varnostna služba ministrstva vodi zbirke
osebnih podatkov v zvezi z opravljanjem obveščevalnih in
protiobveščevalnih ter varnostnih nalog iz svoje pristojnosti pod
pogoji ter na način in v obsegu, kot je predpisan za policijo in
Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo.
(2) Obveščevalno varnostna služba vodi v skladu s svojimi
pristojnostmi tudi druge evidence in zbirke podatkov pod pogoji
ter na način in v obsegu, kot je predpisan za policijo in Slovensko
obveščevalno-varnostno agencijo.".

(2) Varnostno preverjanje se opravi tudi zaradi preprečevanja
ogrožanja opravljanja vojaške službe na dolžnostih podčastnikov
in častnikov ter za opravljanje vojaških dolžnosti v diverzantskih
in gardnih enotah ter enotah vojaške policije. Varnostno preverjanje
se opravi v skladu s to določbo tudi za vojaške obveznike, ki se
bodo usposobili ali razporedili na navedene dolžnosti ter osebe,
ki želijo poklicno opravljati vojaško službo.
20. februar 2002

11. člen
V prvem odstavku 37. člena se v drugi alinei besedo "bojno"
nadomesti z besedami "potrebno ali zahtevano".
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V peti alinei se na koncu besedila črta pika in doda besede: "in z
mednarodnimi pogodbami.".

(6) V vojski so prištabna služba, služba informatike, vojaška
zdravstvena služba, intendantska, tehnična in prometna služba
ter vojaška policija.

V tretjem odstavku se na koncu besedila črta pika in doda besede:
"oziroma načelnik generalštaba po pooblastilu ministra.".

(7) Materialne, zdravstvene in druge zaledne potrebe vojske se
v vojnem stanju zagotavljajo zlasti z delovanjem civilne obrambe.

12. člen

(8) Minister določa specialnosti v rodovih in službah ter formacijo
poveljstev, enot in zavodov.

Spremenita se 39. in 40. člen tako, da se glasita:

13. člen

"39. člen
(organizacija poveljstev)

V 44. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:

(1) Slovensko vojsko sestavljajo generalštab kot organ v sestavi
ministrstva, ter njemu podrejena poveljstva, enote in zavodi.

"(3) Poveljnik vojaškega teritorialnega poveljstva je odgovoren
za pripravljenost, delo in uporabo vseh podrejenih poveljstev,
enot in zavodov.".

(2) Generalštab je najvišji vojaški strokovni organ za poveljevanje
z vojsko. Opravlja vojaške strokovne naloge, ki se nanašajo na
razvoj, načrtovanje, organizacijo, usposabljanje in delovanje
Slovenske vojske.

Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.

(3) Operativno poveljstvo se organizira za poveljevanje z
združenimi taktičnimi in taktičnimi enotami ter vojaškimi teritorialnimi
poveljstvi.

14. člen
Spremeni se 45. člen tako, da se glasi:

(4) Vojaško teritorialno poveljstvo se organizira za poveljevanje z
dopolnilnimi silami na določenem območju državnega ozemlja ter
za sodelovanje z nosilci civilne obrambe.

"45. člen
(imenovanje poveljnikov)

(5) Območje odgovornosti operativnega in vojaškega teritorialnega
poveljstva določi minister na predlog načelnika generalštaba.

(1) Načelnika generalštaba imenuje vlada na predlog ministra.
(2) Poveljnike in namestnike poveljnikov operativnih in vojaških
teritorialnih poveljstev, samostojnih bataljonov, njim enakih ali višjih
enot, imenuje minister na predlog načelnika generalštaba. Druge
poveljnike in njihove namestnike imenuje načelnik generalštaba.
Za imenovanje drugih poveljnikov in namestnikov lahko načelnik
generalštaba pooblasti podrejene poveljnike.

(6) Zavodi se praviloma organizirajo za izvajanje vojaškega
izobraževanja in usposabljanja ter za opravljanje drugih nebojnih
vojaških nalog.
(7) Poveljstva, enote in zavode ustanavlja, organizira, popolnjuje
in opremlja ministrstvo v skladu s splošnim dolgoročnim
programom razvoja in opremljanja vojske.

(3) Vojaške osebe na formacijske dolžnosti z zahtevanim činom
brigadirja, njim enakim in višjim činom .imenuje minister na predlog
načelnika generalštaba. Imenovanja na druge dolžnosti so v
pristojnosti načelnika generalštaba oziroma podrejenih
poveljnikov, ki jih pooblasti načelnik generalštaba.

40. člen
(organizacija vojske)
(1) Glede na namen je Slovenska vojska sestavljena iz sil za
posredovanje, glavnih in dopolnilnih sil.

(4) Pristojnost za imenovanje, določena v tem členu, obsega tudi
pristojnost za razrešitev.

(2) Sile za posredovanje sestavljajo enote, namenjene za
delovanje na območju celotne države ter usposobljene in
opremljene za izvajanje obveznosti, ki jih je država sprejela v
mednarodnih organizacijah in z mednarodnimi pogodbami.

(5) Zoper akt o imenovanju oziroma razrešitvi iz drugega, tretjega
in četrtega odstavka tega člena lahko vojaška oseba vloži ugovor
po službeni poti. Ugovor ne zadrži izvršitve akta.".

(3) Glavne sile sestavljajo združene taktične in taktične enote,
namenjene jn opremljene za delovanje na območju celotne države
in izven nje ter za izvajanje vseh oblik in sestavin bojevanja.

15. člen
V 47. členu se spremenita drugi in tretji odstavek tako, da se
glasita:

(4) Dopolnilne sile sestavljajo enote organizirane po teritorialnem
načelu. Namenjene so za bojni nadzor ozemlja, bojno zavarovanje
objektov posebnega pomena za obrambo, oviranje, logistično
oskrbo in druge naloge. Določene enote dopolnilnih sil zagotavljajo
sprejem, nastanitev in po potrebi logistično podporo zavezniških
sil.

"(2) Minister lahko določi, da se opravljanje določenih del v
Slovenski vojski ne šteje za vojaško službo ter, da se vojaška
služba lahko opravlja tudi na določenih delovnih mestih oziroma
delih v ministrstvu ali v drugih državnih organih.
(3) Minister določi pravice in obveznosti delavcev na delovnih
mestih ali delih iz prejšnjega odstavka.".

(5) Organizacija vojske je enotna in se ne deli na zvrsti, obsega
pa rodove pehoto, oklepne enote, letalstvo, pomorstvo, artilerijo,
zračno obrambo, inženirstvo, radiološko, kemično in biološko
obrambo ter zveze.

poročevalec, št. 17
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(4) Poveljnik začasne skupine ali enote je med opravljanjem nalog
izven države dolžan izvrševati odločitve nadrejenih poveljstev
oziroma pristojnih organov mednarodnih organizacij in odločitve
vlade. Če sta odločitvi pristojnega organa mednarodne
organizacije in vlade v nasprotju, je poveljnik dolžan izvršiti
odločitev vlade.

16. člen
Za 48. členom se dodajo novi 48.a, 48.b in 48.c člen, ki se glasijo:
"48.a člen
(vojaška služba izven države)

(5) Pripadniki začasne skupine ali enote so v času opravljanja
službe izven države disciplinsko, kazensko in odškodninsko
odgovorni v skladu s tem zakonom.

(1) Vojaške in civilne osebe v vojski, vojaške in civilne osebe po
pogodbi za določen čas in osebe, ki opravljajo vojaško ali drugo
službo v ministrstvu, lahko opravljajo vojaško službo oziroma
službo izven države v vojaško diplomatskih predstavništvih,
organih mednarodnih organizacij, pri drugih organih ali v skupnih
poveljstvih in enotah, zaradi izvrševanja obveznosti, prevzetih v
mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami.

48.c člen
(vojaška obramba izven države)
(1) Ob povečani nevarnosti napada oziroma neposredni vojni
nevarnosti, v vojnem ali izrednem stanju v skladu s tem zakonom,
odločitvami Državnega zbora in sklenjenimi mednarodnimi
pogodbami, vojaško službo izven države opravljajo poleg
pripadnikov stalne sestave tudi pripadniki vojne sestave, ki so
odslužili vojaški rok in so razporejeni v enote poslane na opravljanje
vojaške službe izven države.

(2) Vojaško službo izven države lahko opravljajo tudi pripadniki
enot stalne sestave, ki so napotene na opravljanje nalog izven
države.
(3) Vojaško službo oziroma službo izven države iz prvega
odstavka tega člena lahko opravljajo v miru tudi pripadniki vojne
ali rezervne sestave oziroma civilne osebe, ki sklenejo z
ministrstvom pogodbo za določen čas za delo v vojski. V času
dela v vojski njihove statusne, delovnopravne in druge zatečene
pravice mirujejo in po prenehanju opravljanja vojaške službe
oziroma službe se najkasneje v 30 dneh lahko vrnejo na prejšnje
delo in delodajalci so jih dolžni sprejeti. Delodajalci ne smejo zaradi
opravljanja vojaške službe oziroma službe v vojski takih oseb
postavljati v manj ugoden položaj.

(2) Enote iz prejšnjega odstavka izvršujejo odločitve skupnih
poveljstev v skladu z mednarodnimi pogodbami. Statusne in druge
pravice, odgovornosti in obveznosti pripadnikov teh enot se
izvršujejo po tem zakonu, na njegovi podlagi izdanih predpisih in
pravilih službe v Slovenski vojski, če z mednarodno pogodbo ni
določeno drugače".
17. člen

(4) V miru so lahko na usposabljanje izven države napoteni tudi
vojaški obvezniki med služenjem vojaškega roka in služenjem v
rezervni sestavi, če so razporejeni v enote vojne sestave.
Usposabljanje vojaških obveznikov izven države je glede časa,
obsega in pravic praviloma izenačeno z uposabljanjem v državi.

V 52. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"(3) Vojaška oseba ima med vojaško službo pravico do religiozne
duhovne oskrbe. Organizacijo religiozne duhovne oskrbe in način
izvrševanja pravice do te oskrbe določi minister.".

(5) Pripadniki enot Slovenske vojske, ki opravljajo vojaško službo
izven države v skladu s tem zakonom, so podrejeni nadrejenim
poveljnikom, vojaško službo pa opravljajo v skladu s pravili službe
v Slovenski vojski, če z mednarodno pogodbo ali drugim aktom,
na podlagi katerega se opravlja vojaška služba izven države, ni
določeno drugače.

18. člen
V 54. členu se doda za drugim odstavkom nov tretji odstavek, ki
se glasi:

(6) Pripadnik Slovenske vojske, zoper katerega se uveljavlja
disciplinsko, kazensko ali odškodninsko odgovornost za dejanje,
ki je bilo storjeno pri opravljanju nalog vojaške službe izven države
ali v zvezi z njo, je disciplinsko, kazensko in odškodninsko
odgovoren po tem zakonu in v skladu s pravnim redom Republike
Slovenije.

"(3) Minister lahko pripadniku Slovenske vojske ali delavcu
ministrstva za posebne zasluge ali uspehe na obrambnem
področju podari hladno ali strelno orožje, ki ga ta lahko nosi ali
poseduje v skladu s splošnimi predpisi.".
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se
za besedo "priznanj" doda besedi "in orožij".

(7) Določbi petega in šestega odstavka tega člena se smiselno
uporabljata tudi za civilne osebe, pripadnike Slovenske vojske,
med opravljanjem službe izven države.

19. člen
Spremenita se 57. in 58. člen tako, da se glasita:

48.b člen
(začasne skupine ali enote)

"57. člen
(disciplinska odgovornost)

(1) Vojaška služba iz prejšnjega člena se lahko opravlja tudi v
začasnih skupinah ali enotah stalne sestave Slovenske vojske.

(1) Vojaške osebe so disciplinsko odgovorne za kršitev vojaške
discipline.

(2) Začasno skupino ali enoto iz prejšnjega odstavka imenuje
minister na predlog načelnika generalštaba in v skladu z odločitvijo
vlade, če je vlada odločila o opravljanju vojaške službe izven
države.

(2) Kršitve vojaške discipline so lažje in težje.
(3) Lažje kršitve vojaške discipline so:
1. neupravičena zapustitev ali nepravočasna vrnitev v
poveljstvo, enoto ali zavod do 8 ur;

(3) Poveljniku začasne skupine ali enote so podrejene vse vojaške
in civilne osebe v začasni skupini oziroma enoti v času priprav in
ves čas opravljanja službe izven države v skladu s tem zakonom
in pravili službe v Slovenski vojski.
20. februar2002
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2. malomarno izvrševanje dolžnosti, ki ne povzroči večjih
škodljivih posledic;
3. namerna povzročitev manjše materialne škode na vojaškem
premoženju;
4. malomarno vzdrževanje vojaškega premoženja;
5. nepravilno in malomarno nošenje uniforme in predpisanih
oznak.

na njihov vpliv na vojaško disciplino, pripravljenost moštva za
izvajanje nalog, varnost moštva in odnose med pripadniki ter na
ugled vojske ali ministrstva.
(7) O disciplinski odgovornosti pripadnikov stalne sestave na
prvi stopnji odloča načelnik generalštaba oziroma poveljnik
bataljona, njemu enake ali višje enote, ki ga za vodenje
disciplinskega postopka pooblasti načelnik. Disciplinska
odgovornost za pripadnike stalne sestave se ugotavlja po
postopku, v katerem se smiselno uporabljajo predpisi, ki veljajo
za postopek pred sodišči, ki so pristojna za spore iz delovnih
razmerij, za vojaške obveznike med služenjem vojaškega roka
in službo v rezervni sestavi, pa po postopku določenem s pravili
službe v Slovenski vojski. Zoper odločitev o disciplinski
odgovornosti prve stopnje ima pripadnik stalne sestave pravico
do ugovora v roku osmih dni po vročitvi odločbe, na komisijo, ki jo
imenuje minister in ki ima najmanj deset članov. Enega člana
komisije imenuje disciplinska komisija pri vladi. Komisija odloča v
senatu treh članov, ki jih določi predsednik komisije za vsak primer
posebej.

(4) Težje kršitve vojaške discipline so:
1. neupravičena zapustitev ali nepravočasna vrnitev v
poveljstvo, enoto ali zavod nad 8 ur;
2. uživanje alkohola ali psihotropnih snovi med opravljanjem
vojaške službe;
3. odklonitev preizkusa ali strokovnega pregleda, s katerim se
ugotavlja prisotnost alkohola oziroma psihotropnih snovi, ki
zmanjšuje zmožnost za delo oziroma vojaško službo ali
opravljanje dolžnosti v zvezi s službo;
4. opustitev požarno-varnostnih, varnostnih in drugih ukrepov,
ki lahko ogrozijo varnost moštva ali vojaškega premoženja;
5. malomarno izvrševanje dolžnosti ali opuščanje oziroma
nepooblaščeno spreminjanje predpisanih postopkov za
določeno ravnanje, ki povzroči večje škodljive posledice;
6. odklonitev, neizvršitev ali nepopolna izvršitev sprejetega akta
vodenja ali poveljevanja;
7. napačno poročanje ali prikrivanje podatkov v zvezi z vojaško
službo ali opravljanjem določenih dolžnosti v zvezi z njo;
8. neupravičeno sprejemanje daril ali kakršnih koli koristi od
podrejenih in drugih oseb v zvezi z vojaško službo;
9. namerno povzročanje večje materialne škode na vojaškem
premoženju;
10. žaljivo ali nasilno obnašanje do podrejenih, nadrejenih ali drugih
vojaških oseb na istem položaju oziroma do civilnih oseb;
11. neizvrševanje odrejenih inšpekcijskih ukrepov, za katere je
vojaška oseba pristojna;
12. dejanje, ki pomeni kaznivo dejanje zoper uradno dolžnost,
drugo kaznivo dejanje storjeno na delu ali v zvezi z delom ali
storjeno iz nečastnih nagibov, in drugo kaznivo dejanje ali
prekršek, s katerim se krni ugled državnega organa;
13. opravljanje dela v gospodarskih družbah ali opravljanje enakih
oziroma podobnih del pri drugem organu ali organizaciji brez
pisnega dovoljenja ministra, razen za delo, za katero po tem
zakonu dovoljenje ni potrebno;
14. neopravičeni izostanek z dela pet delovnih dni v obdobju
šestih mesecev ali neopravičeni izostanek z dela tri dni
zaporedoma;
15. kršitev pravic vojaških oseb določenih s tem zakonom in
pravili službe v Slovenski vojski;
16. neupravičena odklonitev predpisanega zdravstvenega
pregleda;
17. več kot tri ponovitve lažjih kršitev vojaške discipline v obdobju
dveh let.

(8) Ne glede na prejšnji odstavek je za vodenje disciplinskega
postopka v začasni skupini ali enoti oziroma v drugi enoti, ki
opravlja službo izven države, pristojen neposredno nadrejeni taki
skupini ali enoti, ki ima tudi pooblastila načelnika generalštaba iz
prejšnjega odstavka. O ugovoru zoper odločitev o disciplinski
odgovornosti prve stopnje odloča tri članski senat komisije iz
prejšnjega odstavka na ozemlju Republike Slovenije ali izven
države, o čemer odloči predsednik komisije upoštevaje težo,
zahtevnost in ekonomičnost postopka.
(9) Začetek disciplinskega postopka zastara po treh mesecih od
dneva, ko se je zvedelo za kršitev vojaške discipline in za storilca.
Začetek disciplinskega postopka zastara v vsakem primeru po
šestih mesecih od dneva, ko je bila kršitev storjena.
(10) Vodenje disciplinskega postopka zastara po šestih mesecih
od dneva, ko se je zvedelo za kršitev vojaške discipline in za
storilca, pri čemer se všteva tudi čas iz prejšnjega odstavka.
Vodenje disciplinskega postopka zastara v vsakem primeru po
enem letu od dneva, ko je bila kršitev storjena.
(11) Postopek za ugotavljanje disciplinske odgovornosti
pripadnikov vojske v izrednem ali vojnem stanju oziroma pri
izvajanju vojaške obrambe v skladu s tem zakonom, se določi s
pravili službe v Slovenski vojski.
58. člen
(disciplinski ukrepi)
(1) Za lažjo kršitev vojaške discipline se lahko vojaškemu
obvezniku na služenju vojaškega roka izrečeta opomin ali javni
opomin pred enoto, za težjo kršitev pa prepoved izhoda iz vojaške
enote ali zavoda v prostem času, podaljšano opravljanje dolžnosti
v notranji službi ali premestitev v drugo enoto.

(5) Za vojaške osebe, pripadnike stalne sestave, se kot kršitve
vojaške discipline štejejo tudi vse kršitve, predpisane za delavce
v državni upravi. Za težje kršitve vojaške discipline se lahko
pripadniku stalne sestave izreče začasna odstranitev z dolžnosti,
z dela ali delovnega mesta, če je zoper njega uveden disciplinski
postopek zaradi težje kršitve vojaške discipline. Vojaška oseba,
pripadnik stalne sestave, v času začasne odstranitve z dela ali
delovnega mesta nima pooblastil iz prvega odstavka 50. člena
tega zakona, niti pooblastil, ki jih ta zakon določa za vojaškega
policista, če se postopek vodi zoper vojaškega policista.

(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka, razen podaljšanega opravljanja
dolžnosti v notranji službi, se lahko izrečejo tudi pripadniku
rezervne sestave, kadar je v vojaški službi.
(3) V miru se lahko pripadnika rezervne sestave zaradi kršitve
vojaške discipline, kadar je vojaški službi, predčasno odpusti iz
enote.

(6) Za manjšo oziroma večjo materialno škodo iz tretjega in
četrtega odstavka tega člena se šteje majhna oziroma večja
škoda, ki je določena v kazenskem zakoniku. Škodljive posledice
kršitve vojaške discipline po tem zakonu se presojajo zlasti glede
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(4) Vojaški osebi se kot disciplinski ukrep za težje kršitve vojaške
discipline lahko odvzame čin oziroma razred za eno stopnjo ali
se jo razporedi na drugo ali nižjo dolžnost največ do enega leta.
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(5) Vojaški osebi, pripadniku stalne sestave, se za lažje kršitve
vojaške discipline lahko izreče opomin, javni opomin pred enoto
ali denarna kazen, za težje kršitve vojaške discipline pa se lahko
izreče tudi ukrep prenehanja delovnega razmerja. Vojaški osebi,
pripadniku stalne sestave, se lahko izrečejo poleg ukrepov po
tem odstavku, tudi ukrepi iz prejšnjega odstavka. Razporeditev
na drugo ali nižjo dolžnost zaradi kršitve vojaške discipline lahko
obsega tudi zadržanje povišanja v višji čin oziroma napredovanja
v višji razred.

za podčastnike, slušatelje šole za podčastnike, šole za
častnike ter šole za častnike vojnih enot vodnik, višji vodnik,
štabni vodnik, višji štabni vodnik, praporščak, višji praporščak,
štabni praporščak in višji štabni praporščak;
za častnike poročnik, nadporočnik, stotnik, major,
podpolkovnik, polkovnik, brigadir;
za generale generalmajor, generalpodpolkovnik in general.
(2) Mornariški častniški in admiralski čini so poročnik korvete,
poročnik fregate, poročnik bojne ladje, kapitan korvete, kapitan
fregate, kapitan bojne ladje, kapitan, kontraadmiral, viceadmiral
in admiral".

(6) Denarna kazen za lažje kršitve vojaške discipline se lahko
izreče v višini največ do 15 odstotkov plače za polni delovni čas
izplačane za mesec, v katerem je bila storjena kršitev, za težje
kršitve vojaške discipline pa do 33 odstotkov plače za polni delovni
čas izplačane za mesec, v katerem je bila storjena kršitev.
Denarna kazen po tej določbi se lahko izreče zaradi kršitve
delovne dolžnosti tudi civilni osebi, ki dela v vojski.

22. člen
V prvem odstavku 62. člena se za besedo "desetnika" doda
besede "ter naddesetnika".

(7) Izvršitev disciplinskih ukrepov denarne kazni in prenehanje
delovnega razmerja se lahko pogojno odloži največ za dobo enega
leta. Pogojno odložena izvršitev disciplinskega ukrepa se lahko
prekliče, če pripadnik stalne sestave v roku, za katerega je
izvršitev odložena, ponovno krši vojaško disciplino.

V tretjem odstavku se beseda "podporočnika" nadomesti z
besedo "poročnika".
23. člen

(8) Če je s kršitvijo vojaške discipline nastala škoda, se lahko v
disciplinskem postopku odloči tudi o odškodninski odgovornosti.
Če bi bila z ugotavljanjem odškodninske odgovornosti v
disciplinskem postopku onemogočena hitra in učinkovita izvedba
disciplinskega postopka, se o odškodninski odgovornosti odloči
v posebnem postopku v skladu s predpisi, ki veljajo za delavce v
državni upravi, če s pravili službe v Slovenski vojski ni določeno
drugače.

Spremeni se 63. člen tako, da se glasi:
"63. člen
(povišanje podčastnikov in častnikov)
(1) Podčastnik in častnik oziroma mornariški častnik je lahko
povišan v neposredno višji čin, če izpolnjuje naslednje pogoje:
ima predpisano izobrazbo;
je imenovan na dolžnost, na kateri se opravlja vojaška služba
in za katero se zahteva višji čin;
- je dolžnost opravljal določen čas, vendar najmanj eno leto;
je uspešno končal predpisano vojaško izobraževanje ali
usposabljanje;
je od zadnjega povišanja preteklo najmanj dve leti;
izpolnjuje pogoje, določene za psihofizično pripravljenost in je
ocenjen z najmanj dobro službeno oceno.

(9) O izrečenih disciplinskih ukrepih se vodi evidenca.
(10) Izrečenega disciplinskega ukrepa ni mogoče izvršiti, če je
minilo 60 dni od dneva pravnomočnosti odločbe, s katero je bil
disciplinski ukrep izrečen.
(11) Če vojaška oseba v dveh letih od dneva pravnomočnosti
odločbe, s katero sta mu bila izrečena javni opomin pred enoto in
denarna kazen, ne stori kršitve vojaške discipline, se izrečeni
ukrep izbriše iz evidence.

(2) Vojaški osebi se v vojnem stanju ali zaradi vojnih izkušenj,
pridobljenih v miru, lahko podeli čin ali se ga poviša v neposredno
višji čin, če je postavljen na dolžnost, za katero se zahteva
neposredno višji čin.

(12) V vojnem stanju se izrekajo le tisti disciplinski ukrepi, ki so
smotrni in izvršljivi. Kot poseben disciplinski ukrep se lahko v
vojnem stanju izreče zapor do 30 dni.

(3) Častnike do vključno brigadirja in kapitana povišuje minister
na predlog načelnika generalštaba. Generale in admirale povišuje
predsednik republike na predlog ministra in po predhodnem
soglasju vlade.

20. člen
V 59. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:

(4) Vojaški osebi se lahko zaradi težje kršitve vojaške discipline
zadrži povišanje v višji čin najmanj za dve in največ za pet let od
dneva, ko je izrečeni ukrep zaradi kršitve vojaške discipline
dokončen.

"(3) Pri težjih kršitvah vojaške discipline, ki so bile storjene
namenoma ali iz velike malomarnosti iz 2., 4., 5., 6., 7., 9., 10.,
11., 12., 15. in 16. točke četrtega ter petega odstavka 57. člena
tega zakona in ki so povzročile večje škodljive posledice, je izrek
varstvenega ukrepa obvezen".

(5) Vojaški osebi se čin lahko odvzame, če je obsojena zaradi
kaznivega dejanja zoper vojaške dolžnosti, varnost Republike
Slovenije in njeno ustavno ureditev, obrambno moč države ali
zoper človečnost in mednarodno pravo.

21. člen
V 61. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se
glasita:

(6) Za predpisano vojaško izobrazbo ali vojaško izobraževanje
in usposabljanje iz prvega odstavka tega člena, se šteje tudi
ustrezno vojaško šolanje ali usposabljanje v tujini.

"(1) V Slovenski vojski so naslednji čini:
za vojake in slušatelje vojaških šol poddesetnik, desetnik in
naddesetnik;

20. februar2002

(7) Minister pooblasti načelnika generalštaba in druge poveljnike
za povišanje podčastnikov.
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(8) Vlada podrobneje predpiše pogoje in postopke za podeljevanje
činov, poviševanje vojakov, podčastnikov in častnikov, zadržanje
povišanja ter odvzem činov.".

(7) Priznavanje spričeval in diplom iz prejšnjega odstavka ter
spričeval in diplom iz šestega odstavka 63. člena tega zakona,
se opravi po postopkih določenih s splošnimi predpisi. Če postopka
priznavanja spričeval in diplom ni mogoče opraviti po splošnih
predpisih, ga opravi posebna komisija ustreznih strokovnjakov,
ki jo imenuje minister. Minister predpiše postopek za delo komisije.

24. člen
Za 63. členom se doda nov 63.a člen, ki se glasi:

(8) Pogoje za vpis in programe za vojaške šole določa minister.".

"63. a člen
(vojaški uslužbenci, razredi in napredovanje)

26. člen

(1) Vojaški uslužbenci so nižji in višji.

V 1. točki prvega odstavka 66. člena se besedi "daje navodila"
nadomesti z besedo "ukazuje;".

(2) Nižji vojaški uslužbenci so razporejeni v razrede od I. do VIII.,
višji pa v razrede od IX. do XV.

V 2. točki se beseda "legitimira" nadomesti z besedama "ugotavlja
identiteto,".

(3) Vojaški uslužbenci se razporejajo na dolžnosti, določene s
formacijo, za katere se ne zahteva vojaška izobrazba.

V 3. točki se besede "osebne preglede in preiskave" nadomesti z
besedami "varnostne in protiteroristične preglede,".

(4) Za napredovanje vojaških uslužbencev se smiselno
uporabljajo določbe prejšnjega člena o poviševanju podčastnikov
in častnikov, pri čemer razrede in napredovanja za višje vojaške
uslužbence potrjuje minister na predlog načelnika generalštaba,
ostala napredovanja pa načelnik generalštaba. Vlada podrobneje
predpiše pogoje in postopke za določanje razredov vojaškim
uslužbencem, napredovanje, zadržanje v napredovanju in
odvzem razreda.".

V 5. točki se besede "curka, konjenice in lesene palice;" nadomesti
z besedami "curka in konjenice;".
V drugem odstavku se besede "drugih omamnih sredstev"
nadomesti z besedami "psihotropnih snovi".
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
"(4) Vojaški policist pridobi pooblastila iz tega člena, če uspešno
opravi usposabljanje, ki ga predpiše minister. Usposobljenost
vojaškega policista se preverja vsake tri leta na način, ki ga
določi minister. Vojaški policist, ki preizkusa usposobljenosti ne
opravi uspešno, izgubi pooblastila vojaškega policista in se
razporedi na drugo dolžnost, ustrezno njegovi izobrazbi.".

25. člen
Spremeni se 64. člen tako, da se glasi:
"64. člen
(vojaško izobraževanje in usposabljanje)

27. člen

(1) Ministrstvo organizira:
- šolo za podčastnike;
šolo za častnike;
poveljniško - štabno šolo;
druge šole in centre za vojaško izobraževanje in
usposabljanje.

V 77. členu se v prvem odstavku besedi "koncesijo vlade."
nadomestita z besedama "dovoljenje ministrstva.".
28. člen
V 78. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki
se glasi:

(2) V šole iz prejšnjega odstavka se lahko vpišejo kandidati, ki
izpolnjujejo pogoje za poklicno delo v stalni sestavi vojske.

"(3) Pogoje za pridobitev dovoljenja iz prvega odstavka prejšnjega
člena ter za pridobitev soglasja iz prvega odstavka tega člena
predpiše vlada.".

(3) Šole za podčastnike in častnike vojnih enot kandidati opravijo
med služenjem vojaškega roka. Zanje ne velja prepoved članstva
v političnih strankah.

Tretji odstavek postane četrti odstavek.

(4) V poveljniško-štabni šoli se šolajo častniki stalne in vojne
sestave.

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:

(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se šola za podčastnike
lahko organizira kot višješolsko izobraževanje, šola za častnike
kot visoko strokovno oziroma univerzitetno izobraževanje in
poveljniško štabno usposabljanje kot podiplomski študij v skladu
s splošnimi predpisi. Pri izvajanju izobraževanja podčastnikov in
častnikov v skladu s splošnimi predpisi in v skladu s programom,
lahko sodelujejo tudi šole iz prvega odstavka tega člena.
Ministrstvo lahko samostojno organizira višjestrokovno
izobraževanje podčastnikov v skladu z zakonom.

"5. Minister predpisuje vojaške standarde, če zakon ne določa
drugače.".

(6) Vojaške osebe se lahko za opravljanje določenih vojaških
dolžnosti šolajo v tujini oziroma se tuje vojaške osebe lahko šolajo
na vojaških šolah iz prvega odstavka tega člena.

V 4. točki se na koncu črta podpičje in doda besedilo "ki je nastala
zaradi povečane nevarnosti napada na državo ali države, s
katerimi je Republika Slovenija v zavezništvu na podlagi
mednarodnih pogodb;".

poročevalec, št. 17

29. člen
/
V 2. točki prvega odstavka 82. člena se črta podpičje in doda
besedilo "oziroma državo ali države, s katerimi je Republika
Slovenija v zavezništvu na podlagi mednarodnih pogodb;".
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V drugem odstavku se na koncu besedila doda nov stavek, ki se
glasi:

Spremenijo se 88., 89., 90., 91., 92., 93. in 94. člen tako, da se
glasijo:

"Ob povečani nevarnosti napada ali neposredni vojni nevarnosti
v skladu s tem zakonom oziroma ob napadu na državo ali države,
s katerimi je Republika Slovenija v zavezništvu na podlagi
mednarodnih pogodb, Državni zbor lahko odloči o mobilizaciji in
uporabi vojske tudi, če ne razglasi vojnega stanja.".

"88. člen
(posebni pogoji)
(1) Za delavce na obrambnem področju veljajo predpisi o delavcih
v državni upravi, če s tem zakonom ni določeno drugače.
(2) Kdor želi poklicno opravljati delo na obrambnem področju,
mora biti državljan Republike Slovenije. Osebe z dvojnim
državljanstvom ne morejo poklicno opravljati dela na obrambnem
področju.

30. člen
V 84. členu se na koncu tretjega odstavka črta pika in doda
besedilo "ter sprejema letne načrte usposabljanja vojske izven
države in tujih vojaških enot v Republiki Sloveniji v skladu z
mednarodnimi pogodbami.".
x
Črta se peti odstavek.

(3) Kdor želi poklicno opravljati vojaško službo, mora poleg pogoja,
določenega v prejšnjem odstavku, izpolnjevati še naslednje pogoje:
da je telesno in dušeno sposoben za poklicno opravljanje
vojaške službe in je odslužil vojaški rok;
- da ima ustrezno izobrazbo;
da izjavi, da z dnem nastopa vojaške službe ne bo član
nobene politične stranke;
da je varnostno preverjen in da ne obstaja varnostni zadržek
v skladu s tem zakonom;
da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
zaporno kazen za kakšno drugo kaznivo dejanje v trajanju
več kot treh mesecev;
da praviloma ni starejši od 25 let, če se želi zaposliti kot vojak
ali podčastnik oziroma 30 let, če se želi zaposliti kot častnik.

Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
Dosedanji sedmi odstavek, ki postane šesti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
"(6) Nacionalni center za krizno upravljanje, ki ga organizira
ministrstvo, zagotavlja prostorske, tehnične, informacijske in
telekomunikacijske pogoje za delo vlade ter državnega
operativnega štaba obrambe zlasti v vojnem in izrednem stanju.".
31. člen

(4) Za ženske služenje vojaškega roka ni pogoj za sklenitev
delovnega razmerja. Pogoje iz druge, tretje, četrte in pete alinee
prejšnjega odstavka mora izpolnjevati tudi tisti, ki želi kot civilna
oseba poklicno opravljati delo v vojski.

Za 84. členom se doda nov 84.a člen, ki se glasi:
"84.a člen
(obveznosti iz mednarodnih pogodb)

(5) Ustrezna stopnja izobrazbe iz tretjega odstavka tega člena je
za vojaka praviloma končana srednja poklicna šola, za
podčastnika srednja ali višja šola in za častnika najmanj visoka
strokovna šola.

(1) Vlada lahko v skladu s sklenjenimi mednarodnimi pogodbami
zaradi obrambnih potreb:
1. dovoli uporabo zračnega prostora za prelete zrakoplovov
zavezniških držav vključno z oborožitvijo in izvidniško opremo;
2. dovoli tranzit vojaških enot zavezniških držav po zraku,
kopnem in morju, praviloma na podlagi načela vzajemnosti,
če z mednarodno pogodbo ni drugače določeno.

(6) Delavcu, za katerega se ugotovi, da ne izpolnjuje splošnih ali
posebnih pogojev, določenih s tem zakonom za poklicno delo na
obrambnem področju, preneha delovno razmerje v ministrstvu z
dnem dokončnosti akta o prenehanju delovnega razmerja. Če
delavec preneha izpolnjevati pogoje za poklicno delo na
obrambnem področju zaradi zdravstvenih razlogov, ima pravice
po tem zakonu in splošnih predpisih.

(2) Vlada lahko v miru na predlog ministra prizna pripadnikom
oboroženih sil drugih držav med njihovim bivanjem v Republiki
Sloveniji, enak status kot ga priznava na podlagi mednarodnih
pogodb pripadnikom oboroženih sil zavezniških držav, če ne
ogrožajo varnosti Republike Slovenije.

(7) Če je bil delavec, ki poklicno opravlja vojaško službo oziroma
kot civilna oseba dela v vojski, obsojen zaradi kaznivega dejanja
oziroma na kazen iz pete alinee tretjega odstavka tega člena,
mora sodišče pravnomočno sodbo poslati ministrstvu. Delavcu v
tem primeru preneha delovno razmerje z dnem vročitve
ugotovitvehega sklepa o prenehanju delovnega razmerja na
podlagi pravnomočne sodbe.

(3) Vlada odloča na predlog ministra o namestitvi enot oboroženih
sil držav, s katerimi je država v zavezništvu na podlagi
mednarodnih pogodb.".
32. člen

(8) Ministrstvo vodi skupno kadrovsko evidenco za delavce na
obrambnem področju v skladu s splošnimi predpisi in tem
zakonom.

Za naslovom poglavja VIII. poklicno delo na obrambnem področju,
se doda podnaslov, ki se glasi:
"1. Sklenitev In odpoved pogodbe o zaposlitvi".
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(9) Minister določi kriterije za ugotavljanje sposobnosti iz prve
alinee tretjega odstavka tega člena.
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89. člen
(sklenitev delovnega razmerja brez objave)

92. člen
(pogodba o zaposlitvi)

(1) Delovno razmerje na obrambnem področju se lahko brez
javne objave sklene za delovna mesta:
višjih upravnih in upravnih delavcev oziroma strokovno
tehničnih delavcev, ki opravljajo operativna dela civilne
obrambe, upravnih zvez, informatike in telekomunikacij,
kriptozaščite in protielektronske zaščite, tehnične zaščite,
vojaške, razvojne, obveščevalne in protiobveščevalne ter
varnostne naloge;
poveljnikov vojaških teritorialnih poveljstev in njihovih
namestnikov, poveljnikov bataljonov in drugih, njim enakih ali
višjih položajev;
vojaških oseb, ki opravljajo operativne dolžnosti v vojski;
inšpektorjev na obrambnem področju, ki morajo izpolnjevati
pogoje določene s splošnimi predpisi, in posebne pogoje
določene s tem zakonom.

(1) Kdor izpolnjuje pogoje za poklicno opravljanje vojaške službe,
lahko z ministrstvom sklene pogodbo o zaposlitvi, in sicer kot
kandidat:
za podčastnika in častnika oziroma vojaškega uslužbenca
za nedoločen čas ali določen čas do deset let, ki se lahko
podaljšuje za enako časovno obdobje;
za vojaka do deset let in se lahko podaljšuje za enako
časovno obdobje, vendar ne dalj kot do 45. leta starosti.
(2) Kandidat, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi iz prejšnjega
odstavka, mora uspešno opraviti vojaško strokovno
usposabljanje, in sicer:
kandidat za vojaka predpisano osnovno vojaško strokovno
usposabljanje v enem letu od sklenitve pogodbe;
kandidat za podčastnika šolo za podčastnike v enem letu od
sklenitve pogodbe;
kandidat za častnika šolo za častnike v dveh letih od sklenitve
pogodbe;
kandidat za vojaškega uslužbenca osnovno usposabljanje
za delo v vojski v enem letu od sklenitve pogodbe.

(2) Delovna mesta iz prejšnjega odstavka se določijo s
sistemizacijo in formacijo.
90. člen
(štipendisti za delo v vojski)
(1) Štipendisti, ki imajo sklenjeno štipendijsko pogodbo z
ministrstvom, po šolanju opravijo vojaški rok v skladu z zakonom.

(3) Če kandidat iz prejšnjega odstavka vojaško strokovnega
usposabljanja ne opravi uspešno, pogodba o zaposlitvi preneha
veljati v roku 30 dni od datuma, določenega za zaključek
usposabljanja.

(2) Štipendisti iz prejšnjega odstavka po končanem šolanju in
odsluženem vojaškem roku z ministrstvom sklenejo pogodbo o
zaposlitvi v stalni sestavi vojske.

(4) Uspešno zaključena šola za podčastnike oziroma za častnike
se šteje tudi kot opravljen strokovni izpit za delavce v državni
upravi.

(3) Štipendist, ki po svoji volji ne sklene pogodbe o zaposlitvi iz
prejšnjega odstavka, mora ministrstvu vrniti prejemke, ki jih je
prejel v času štipendiranja in služenja vojaškega roka, v času, ki
je enak času štipendiranja in opravljanja vojaškega roka.

(5) Kandidat, ki je uspešno opravil šolo za podčastnike ali
častnike, organizirano kot višješolsko ali visokostrokovno oziroma
univerzitetno izobraževanje, lahko sklene pogodbo o zaposlitvi
brez dodatnih pogojev, določenih v drugem odstavku tega člena.
Stažiranje v Slovenski vojski se mu všteva v pripravniško dobo.

(4) Prejemke, ki jih je štipendist prejel med služenjem vojaškega
roka, je dolžan v primeru iz prejšnjega odstavka vrniti v višini, ki
presega prejemke drugih vojaških obveznikov med služenjem
vojaškega roka.

(6) Kandidatu, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za poklicno
opravljanje vojaške službe, se v pripravniško dobo všteva tudi
čas stažiranja v vojaških enotah med šolanjem oziroma študijem.
(7) Kandidati za podčastnike in častnike ne morejo samostojno
opravljati formacijskih dolžnosti, dokler ne opravijo šol iz drugega
odstavka tega člena.

91. člen
(omejitve)
(1) Delavec na obrambnem področju ne sme opravljati dela, ki bi
ga oviralo pri opravljanju vojaške službe ali dela, ki bi škodovalo
ugledu ministrstva ali vojske oziroma dela, ki ni združljivo z
dejavnostjo ministrstva.

(8) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko za opravljanje
določenih formacijskih dolžnosti sklene pogodba o zaposlitvi za
čas krajši od desetih let. S formacijo se v tem primeru določita
vrsta in obseg vojaško strokovnega usposabljanja ter dolžnosti,
za katere se izjemoma ne zahteva odslužen vojaški rok.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, sme delavec na
obrambnem področju, poleg svojega dela opravljati dela v
gospodarskih družbah ali opravljati enaka oziroma podobna dela
kot jih opravlja na svojem delovnem mestu, pri drugem organu ali
organizaciji le s pisnim soglasjem ministra. Pisnega soglasja
ministra ni treba pridobiti delavcem za opravljanje znanstvenega,
pedagoškega ali publicističnega dela oziroma delavcem za
nepoklicno opravljanje dela v kulturnih, umetniških, športnih,
humanitarnih in drugih društvih ter organizacijah.

(9) Pogodbo o zaposlitvi iz prvega in prejšnjega odstavka lahko
sklene tudi vojak, ki služi vojaški rok in ki po izteku vojaškega
roka nadaljuje z delom v vojski kot pripadnik stalne sestave.
(10) Pogodba o zaposlitvi za vojaka, podčastnika, častnika ali
vojaškega uslužbenca se sklene v pisni obliki in mora vsebovati
podatke o pogodbenih strankah, datum nastopa dela in času
trajanja delovnega razmerja. Pogodba lahko vsebuje še druge
pravice in obveznosti delavca, lahko pa glede teh napotuje na
uporabo zakona oziroma na splošne akte ministrstva.

(3) Dela iz prvega odstavka tega člena določi minister.
(4) Za vrednotenje posebnih prepovedi in omejitev iz tega člena
vlada določi odstotek povečanja osnovne plače delavcem na
obrambnem področju v skladu s splošnimi predpisi.
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93. člen
(pravice in obveznosti med trajanjem pogodbe)

(2) Zmanjšanje stalne sestave oziroma ukinitev določenih enot
se opredeli s splošnim dolgoročnim programom razvoja in
opremljanja Slovenske vojske oziroma z aktom o obsegu in
strukturi Slovenske vojske, ki ga sprejme vlada za uresničevanje
splošnega dolgoročnega programa razvoja in opremljanja vojske.

(1) Med trajanjem pogodbe o zaposlitvi ima pripadnik stalne
sestave:
- dolžnost, da se udeležuje dopolnilnega vojaško strokovnega
usposabljanja po predpisanih programih;
pravico, da opravi osnovno ali dopolnilno vojaško strokovno
usposabljanje po programih, ki niso obvezni, če izpolnjuje
zahtevane pogoje.

(3) Če vzrok za prenehanje pogodbe o zaposlitvi ni na strani
pripadnika, mu pripadajo pravice iz tretjega odstavka prejšnjega
člena oziroma pravica do odpravnine iz šestega odstavka
prejšnjega člena, ne glede na čas trajanja pogodbe, če je to zanj
ugodneje kot po splošnih predpisih.".

(2) Pripadnik stalne sestave lahko pogodbo o zaposlitvi iz prvega
odstavka prejšnjega člena enostransko odpove, pri čemer mora
glede na čas trajanja pogodbe o zaposlitvi, ministrstvu vrniti
sorazmeren del stroškov osnovnega vojaško strokovnega
usposabljanja, če je pogodbo odpovedal pred iztekom desetih let.
Sorazmeren del stroškov osnovnega vojaško strokovnega
usposabljanja mora vrniti tudi pripadnik stalne sestave, ki
predčasno enostransko odpove pogodbo o zaposlitvi iz osmega
odstavka prejšnjega člena. Povračila stroškov usposabljanja je
pripadnik oproščen v vsakem primeru, če je moral pogodbo o
zaposlitvi odpovedati zaradi zdravstvenih razlogov.

Za 94. členom se doda podnaslov, ki se glasi:
"2. Pravice in obveznosti med trajanjem pogodbe o zaposlitvi".
33. člen
Črta se 95. člen.
'

(3) Vojak, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi iz prvega odstavka
prejšnjega člena, ima po izteku pogodbeno dogovorjenega roka,
če zaradi starosti pogodbe ne more podaljšati, pravico do
razporeditve na ustrezna dela v ministrstvu ali v drugem
državnem organu. Razporeditev na ustrezno delovno mesto mu
je potrebno ponuditi pisno, in sicer najmanj 15 dni pred iztekom
pogodbeno dogovorjenega roka.

Spremenita se 96. in 97. člen tako, da se glasita:
"96. člen
(posebni delovni pogoji)
(1) Delavec, ki poklicno opravlja delo na obrambnem področju, je
po odločitvi nadrejenega dolžan zaradi potreb službe opravljati
delo v posebnih delovnih pogojih.

(4) Če v ministrstvu ali v drugem državnem organu ni prostih del
iz prejšnjega odstavka, ima vojak pravico do usposobitve za
civilni poklic in pravico do odpravnine, če je delal v ministrstvu
najmanj 15 let.

(2) Za posebne delovne pogoje iz prejšnjega odstavka se šteje
delo v delovnem času, ki je za delavce manj ugoden, in delo v
manj ugodnih delovnih pogojih ali z dodatnimi obremenitvami, in
sicer:
, 1. delo v neenakomernem delovnem času;
2. izmensko delo;
3. delo v deljenem delovnem času;
4. nočno delo;
5. delo preko polnega delovnega časa;
6. delo ob nedeljah, praznikih in drugih z zakonom določenih
dela prostih dnevih;
7. dežurstvo kot redna oblika dela oziroma dežurstvo, ki se
odreja izjemoma;
8. pripravljenost za delo oziroma dosegljivost;
9. opravljanje nujnih del na dolžnostih, ki niso kadrovsko
zasedene, poleg svojega rednega dela;
10. opravljanje straže;
11. delo v terenskih razmerah na določenem kraju in času;
12. bivanje v vojaški enoti ali zavodu oziroma drugem določenem
mestu;
13. izraba ali prekinitev dopusta v skladu s službenimi potrebami.

(5) Pravico do usposobitve za civilni poklic iz prejšnjega odstavka
obsega pokritje stroškov šolanja ali prekvalifikacije oziroma
dokvalifikacije ali druge vrste usposabljanja, ki traja največ tri leta
po dopolnitvi 45. leta starosti. Medsebojne pravice in obveznosti
med ministrstvom in upravičencem iz tega odstavka se uredijo s
posebno pogodbo.
(6) Odpravnina iz četrtega odstavka tega člena se izplača v
višini polovice povprečne plače vojaške osebe v zadnjih šestih
mesecih za vsako leto dela v ministrstvu.
(7) Če vojak odkloni razporeditev iz tretjega odstavka tega člena,
mu po izteku pogodbeno dogovorjenega roka ne pripada pravica
do usposobitve za civilni poklic in ne pravica do odpravnine.
(8) Pravico do prerazporeditve, usposobitve za civilni poklic in do
odpravnine po izteku pogodbe o zaposlitvi v skladu s tem členom,
ima tudi podčastnik ali častnik, ki je delal v ministrstvu najmanj 20
let.

(3) Če delavec med dežurstvom ali pripravljenostjo za delo dela,
se čas dejanskega dela šteje za delo v podaljšanem delovnem
času, če s tem zakonom ni določeno drugače.

94. člen
(odpoved pogodbe o zaposlitvi)

(4) Če opravljeno delo delavca presega predpisano mesečno
oziroma tedensko delovno obveznost, se razlika šteje kot delo
preko polnega delovnega časa, ki lahko traja največ 20 ur na
teden oziroma 80 ur na mesec, če ni bilo mogoče delovnega
časa razporediti skladno s tem zakonom.

(1) Ministrstvo lahko pripadniku stalne sestave enostransko
odpove pogodbo o zaposlitvi v primeru:
če preneha izpolnjevati posebne pogoje iz 88. člena tega
zakona ali se ne udeležuje obveznih oblik dopolnilnega vojaško
strokovnega usposabljanja;
če je imel negativno službeno oceno dvakrat zaporedoma;
če je kršil vojaško disciplino;
če preneha potreba po dolžnosti, ki jo opravlja, ali če se
zmanjša stalna sestava, pa ni mogoča njegova razporeditev
na drugo delo.
20. februar2002

34. člen

(5) Zaradi opravljanja dela v posebnih delovnih pogojih se delavcu
plača poveča v skladu s splošnimi predpisi.
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(3) Delo v neenakomernem delovnem času oziroma v izmenah
vključuje opravljanje delovne obveznosti v deljenem delovnem
času, ob sobotah, nedeljah, praznikih in drugih dela prostih dnevih
ter delo v popoldanskem in nočnem času, s prerazporeditvijo v
okviru določene redne mesečne oziroma letne delovne
obveznosti.

97. člen
(delovni čas)
(1) Polni delovni čas v ministrstvu ne sme biti daljši od 40 ur v
tednu in ne krajši kot 36 ur na teden. Začetek in konec delovnega
časa v vojski se določa s pravili službe v Slovenski vojski.
(2) Minister na predlog načelnika generalštaba lahko določi
formacijske dolžnosti v vojski na katerih zaradi večje nevarnosti
za poškodbe in zdravstvene okvare, traja polni delovni čas manj
kot 36 ur na teden.

(4) Za delo v izmenah se šteje delo, ki se izmenoma opravlja v
dopoldanskem, popoldanskem ali nočnem času. Za delo v izmenah
se šteje tudi delo v turnusu, ko se delo opravlja po razporedu 12
ur, sledi pa mu 24 ali 48 ur počitka, in delo po posebnem razporedu,
ko se delo opravlja dopoldne, popoldne in v nočnem času, vendar
ne v enakomernem zaporedju.

(3) Dnevna delovna obveznost praviloma traja največ 12 ur. Minister lahko odredi, da se na posameznih delovnih mestih ali
formacijskih dolžnostih na predlog načelnika generalštaba,
predpisana časovna omejitev dnevne delovne obveznosti
upošteva kot povprečna omejitev v obdobju, ki ne sme biti daljše
kot šest mesecev.

(5) Če se delo opravlja v izmenah ali v turnusu, mora ministrstvo
zagotoviti njihovo periodično izmenjavo.
97c. člen
(delo ponoči)

(4) Minister lahko odredi, da se na posameznih delovnih mestih
ali formacijskih dolžnostih na predlog načelnika generalštaba,
predpisan dnevni in tedenski počitek v minimalnem trajanju v
primeru izmenskega dela zagotavlja v obdobju, ki ne sme biti
daljše kot šest mesecev.

(1) Delavec na obrambnem področju, ki dela ponoči vsaj tri ure
svoje redne dnevne delovne obveznosti oziroma delavec, ki dela
ponoči tretjino polnega delovnega časa svoje letne delovne
obveznosti, ima pravico do posebnega varstva.

(5) Upoštevanje časovne omejitve dnevne delovne obveznosti in
zagotavljanje dnevnega ter tedenskega počitka iz tretjega in
četrtega odstavka tega člena se lahko odredi:
če je to potrebno zaradi nemotenega ali neprekinjenega
delovanja oborožitvenega, nadzornega ali telekomunikacijskega sistema ali varovanja določenega objekta ali
območja;
zaradi zagotavljanja stalne ali povišane pripravljenosti vojske
ali obrambnega sistema;
- če gre za izvedbo vojaškega strokovnega usposabljanja ali
vaj, ki trajajo dalj časa;
če gre za izvajanje mednarodnih obveznosti.".

(2) Če bi se delavcu iz prejšnjega odstavka po mnenju zdravniške
komisije zaradi dela ponoči lahko poslabšalo zdravstveno stanje,
ga mora ministrstvo razporediti na ustrezno delo v dopoldanskem
ali popoldanskem času v skladu z njegovo splošno in vojaško
izobrazbo.
97č. člen
(straža)
(1) Straže trajajo praviloma nepretrgoma 24 ur.
(2) Vojaškim osebam, ki opravljajo stražarsko službo, se šteje
kot da delajo v deljenem delovnem času. Ure, v katerih ne opravljajo
dejanskega dela, se ne štejejo v delovni čas, ampak se štejejo
kot pripravljenost za delo na delovnem mestu.

35. člen
Za 97. členom se dodajo 97a., 97b., 97c., 97č. 97d., 97e., 97f.,
97g. in 97h. člen, ki se glasijo:

(3) Dnevna delovna obveznost med stražo ne sme presegati 12
ur. V primeru izrednega dogodka oziroma zaradi dokončanja
začete naloge, se lahko vojaški osebi delovni čas izjemoma
podaljša, pri tem pa se ure, ki jih opravi po že opravljenih 12 urah
dejanskega dela štejejo kot ure opravljene preko polnega
delovnega časa.

"97a. člen
(razporejanje delovnega časa)
(1) Razporeditev in pogoje za začasno prerazporeditev
delovnega časa določi minister oziroma načelnik generalštaba
za vojsko.

(4) Opravljanje stražarske službe lahko traja neprekinjeno do
največ sedem dni. Vojaške osebe imajo pravico do prekinitve za
počitek na kraju, kjer se opravlja straža s tem, da se jim v redni
delovni čas šteje 12 ur, preostalih 12 ur pa kot pripravljenost za
delo.

(2) Pri enakomerni razporeditvi polni delovni čas ne sme biti
razporejen na manj kot štiri dni v tednu.
(3) Delavec mora biti obveščen o začasni prerazporeditvi
delovnega časa praviloma najmanj en dan pred prerazporeditvijo.

97d. člen
(dežurstva)

97b. člen
(neenakomerna razporeditev dela)

(1) Vojaškim osebam, ki opravljajo dežurstvo v skladu s pravili
službe v Slovenski vojski, se ure dežurstva štejejo v ure tedenske
oziroma mesečne delovne obveznosti. Dnevna delovna
obveznost med dežurstvom ne sme presegati 12 ur.

(1) Zaradi narave ali organizacije dela je lahko delovni čas
neenakomerno razporejen. Pri neenakomerni razporeditvi ter
začasni prerazporeditvi polnega delovnega časa, delovni čas ne
sme trajati več kot 56 ur na teden in ne manj kot štiri ure na dan.

(2) V primeru izrednega dogodka oziroma zaradi dokončanja
začete naloge med dežurstvom iz prejšnjega odstavka, se lahko
delovni čas izjemoma podaljša, pri tem pa se ure, ki jih vojaška
oseba opravi po že opravljenih 12 urah štejejo kot ure opravljene
preko polnega delovnega časa.

(2) Pri neenakomerni razporeditvi ter začasni prerazporeditvi
delovnega časa se upošteva polni delovni čas kot povprečna
delovna obveznost v obdobju, ki ne sme biti daljše kot šest
mesecev.
poročevalec, št. 17
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nalog iz pristojnosti ministrstva ter z upoštevanjem njegove želje.
En dan letnega dopusta lahko delavec praviloma izrabi na tisti
dan, ki ga sam določi.

97e. člen
(pripravljenost za delo)
(1) Pripravljenost za delo je čas, v katerem mora biti delavec, ki
dela na obrambnem področju, v pripravljenosti za delo na
delovnem mestu, na določenem kraju ali na domu.

(2) Zaradi narave ali organizacije dela se lahko izraba dopusta
določi v določenem časovnem obdobju, praviloma v skladu z
letnim načrtom. Zaradi boljše organizacije dela in smotrnejše
razporeditve delavcev glede na njihove delovne obremenitve lahko
minister odredi kolektivni dopust, praviloma z letnim načrtom.
Kolektivni dopust v vojski odredi načelnik generalštaba, praviloma
z letnim načrtom dela.

(2) Pripravljenost za delo se ne všteva v število ur tedenske
oziroma mesečne delovne obveznosti. V primeru, če mora delavec
v času pripravljenosti za delo dejansko delati, se te ure dejanskega
dela vštevajo v število ur tedenske oziroma mesečne delovne
obveznosti.

(3) Delavci, ki niso izrabili letnega dopusta do konca koledarskega
leta, ga lahko izrabijo do 30. junija naslednjega leta. Letni dopust,
ki ni bil izrabljen v tekočem letu zaradi sodelovanja pri izvajanju
mednarodnih obveznosti ali vojaške službe izven države oziroma
drugih razlogov na strani delodajalca, se lahko izrabi v naslednjem
koledarskem letu.".

(3) Minister določi primere in način izvajanja pripravljenosti za
delo v delovnih prostorih, na določenem kraju ali na domu. Primere
in način izvajanja pripravljenosti za delo v vojski določi načelnik
generalštaba.
(4) Pripravljenost za delo na določenem kraju je izenačena s
pripravljenostjo za delo na delovnem mestu.

36. člen

97f. člen
(odmor, dnevni in tedenski počitek)

Spremeni se 98. člen tako, da se glasi:
"98. člen
(začasna razporeditev na drugo delo)

(1) Delavec na obrambnem področju, ki dela krajši delovni čas v
skladu s 96. členom tega zakona, vendar več kot štiri ure dnevno,
ima pravico do odmora med delovnim časom, ki je v sorazmerju
z dolžino dela. Dolžina odmora se pri neenakomerni ali začasni
prerazporeditvi delovnega časa določi sorazmerno dolžini
dnevnega delovnega časa.

(1) Pripadnik stalne sestave je lahko začasno razporejen zaradi
službenih potreb na drugo ali nižje ovrednoteno delovno mesto ali
na delo v drug kraj do enega leta.
(2) Pripadnik stalne sestave iz prejšnjega odstavka obdrži enako
plačo kot jo je imel pred razporeditvijo, če je zanj to ugodneje.

(2) Delavec ima praviloma med dvema zaporednima delovnima
dnevoma pravico do počitka, ki traja nepretrgoma najmanj 12 ur.
V obdobju sedmih zaporednih dni ima poleg pravice do dnevnega
počitka, praviloma tudi pravico do počitka v trajanju najmanj 24
neprekinjenih ur.

(3) Pripadnik stalne sestave je lahko začasno razporejen zaradi
službenih potreb v začasno skupino ali enoto oziroma na drugo
formacijsko dolžnost v skladu s pravili službe.

(3) Če mora delavec zaradi službenih potreb, varnostnih razmer,
nemotenega opravljanja zadev civilne obrambe ali izvajanja
materialne in zdravstvene oskrbe vojske oziroma nemotenega
izvajanja vojaškega izobraževanja in usposabljanja na dan
tedenskega počitka delati, se mu zagotovi tedenski počitek v
tekočem ali naslednjem mesecu.

(4) Pripadnik stalne sestave v času začasne razporeditve zadrži
vse pravice, pridobljene na formacijski dolžnosti, če je trajanje
razporeditve do 30 dni. Za začasne razporeditve nad 30 dni pa
pridobi pravice iz nove formacijske dolžnosti, če je to zanj
ugodneje. Dolžan je spoštovati red in delovne programe, ki veljajo
za začasno skupino, enoto oziroma formacijsko dolžnost, na
katero je razporejen.

97g. člen
(letni dopust)

(5) O začasni razporeditvi iz tretjega odstavka tega člena odločajo
z akti poveljevanja:
poveljnik bataljona ali njemu enake enote, če traja razporeditev
do 10 dni;
poveljnik brigade ali njej enake enote oziroma poveljnik vojaško
teritorialnega poveljstva, če traja razporeditev do 30 dni;
poveljnik operativne ravni, če traja razporeditev do šestih
mesecev;
načelnik generalštaba, če traja razporeditev do enega leta.

(1) Delavec na obrambnem področju ima pravico do letnega
dopusta najmanj 20 delovnih dni ne glede na to, ali dela polni
delovni čas ali krajši delovni čas od polnega.
(2) Kriterije za določitev dolžine letnega dopusta predpiše minister in sicer tako, da se dopust glede na delovno dobo lahko
poveča do 25 dni, za zahtevnost dela za največ 5 dni, za delovno
uspešnost do 3 dni, zaradi delovnih pogojev do 10 dni in zaradi
socialnih ter zdravstvenih razmer in starosti do 5 dni.

(6) Za službene potrebe iz prvega in tretjega odstavka tega člena
se šteje:
nadomeščanje druge vojaške osebe ali delavca, ki je odsoten
s formacijske dolžnosti oziroma delovnega mesta, ne glede
na vzrok odsotnosti;
izvrševanje nalog ali del, ki so nujna ali jih je treba opraviti v
določenem času oziroma vplivajo na pripravljenost vojske;
- popolnitev ali dopolnitev formacijske dolžnosti, za katere je
popolnitev predvidena z organizacijskim ukazom ali je nujna
za delo oziroma uporabo poveljstva ali enote;
popolnitev formacijskih dolžnosti, ki so nujne za izvajanje
vojaško strokovnega usposabljanja ali vzpostavitev
neprekinjene linije poveljevanja;

(3) Vojaškim kontrolorjem letenja in članom posadk vojaških
zrakoplovov, vojaškim pirotehnikom in vojaškim potapljačem
pripada za ohranjanje telesne psihofizične pripravljenosti, poleg
dopusta iz prejšnjega odstavka, še dodaten dopust 15 dni. Pogoje
In način izrabe dodatnega dopusta določi minister.
97h. člen
(izraba dopusta)
(1) Letni dopust lahko delavec na obrambnem področju izrabi
praviloma v tekočem letu glede na službene potrebe in opravljanje
20. februar2002
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napotitev na izobraževanje ali usposabljanje zaradi pridobitve
predpisanih ali drugih strokovnih znanj, potrebnih za
opravljanje določenih formacijskih dolžnosti;
popolnitev začasnih skupin ali enot.

odškodninski postopek zaradi opravljanja vojaške ali druge službe,
če jo je po oceni ministrstva opravljal v skladu s predpisi in pravili
službe.

(7) Pripadnik stalne sestave je lahko začasno razporejen nad 30
dni zaradi istega razloga samo dvakrat zaporedoma.

98c. člen
(plača za delo izven države)

(8) Akt poveljevanja o začasni razporeditvi mora biti pripadniku
stalne sestave vročen praviloma sedem dni pred dnevom začasne
razporeditve na drugo delo ali formacijsko dolžnost, če gre za
razporeditev nad 30 dni.".

(1) Pripadniku, ki v miru opravlja vojaško službo oziroma službo
izven države pri izvrševanju obveznosti, sprejetih v mednarodnih
organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami, pripada plača
z dodatki po osnovah in merilih, ki jih predpiše vlada.
(2) Pripadniku iz prejšnjega odstavka se plača obračuna po
osnovah in dodatkih, kot če bi delal v povprečju 174 ur mesečno.
Če pripadnik opravlja službo izven države le občasno ali nekaj
dni, sicer pa opravlja redno službo, mu pripada plača za dejanske
dneve dela izven države, pri čemer ti dnevi ne vplivajo na
opravljeno redno mesečno delo v državi.

37. člen
Za 98. členom se dodajo 98a., 98b., 98c. 98č., 98d., 98e. in 98f.
člen, ki se glasijo:
"98a. člen
(razporeditev na drugo formacijsko dolžnost)

(3) S pripadnikom iz prvega odstavka tega člena se praviloma
sklene posebna pogodba, s katero se uredijo njegove pravice in
dolžnosti za čas opravljanja službe v drugi državi. Posebne
pogodbe se praviloma ne sklepa, če gre za sodelovanje enote na
vojaških vajah ali drugih oblikah usposabljanja in urjenja. Pripadnik
mora biti za čas opravljanja službe v drugi državi posebej
zavarovan za primer poškodbe ali smrti.

(1) Pripadnik stalne sestave je zaradi službenih potreb lahko
razporejen na drugo formacijsko dolžnost ali v drug kraj za
nedoločen čas. O tem odloči načelnik generalštaba. O
razporeditvah vojaških oseb s činom brigadir ali višjim, odloči
minister na predlog načelnika generalštaba.

(4) Po razglasitvi vojnega ali izrednega stanja oziroma po sprejemu
odločitve o uporabi vojske za vojaško obrambo v skladu s tem
zakonom, pripadniku stalne sestave pripada plača brez dodatkov
zaradi posebnih pogojev dela in ne glede na kraj opravljanja službe.
Višino plače in način njenega izplačila določi vlada.

(2) V skladu s prejšnjim odstavkom se lahko razporedi pripadnika
stalne sestave na formacijsko dolžnost, za katero se zahteva
enak ali eno stopnjo višji čin, kot je njegov osebni čin. Pri tem se
upošteva tudi službena ocena zadnjih dveh let.
(3) Zoper akt o razporeditvi iz prvega in drugega odstavka tega
člena lahko pripadnik stalne sestave vloži ugovor po službeni
poti. Ugovor ne zadrži izvršitve akta.

98č. člen
(stroški pogreba in enkratna denarna pomoč ob
smrti)

(4) Za službene potrebe iz prvega odstavka tega člena se šteje:
popolnitev ali dopolnitev formacijskih dolžnosti, za katere je
popolnitev predvidena z organizacijskim ukazom oziroma, ki
je potrebna za delo poveljstva ali enote;
popolnitev formacijskih dolžnosti, ki so nepopolnjene, pa je
njihova popolnitev predvidena s pripadniki stalne sestave;
popolnitev formacijskih dolžnosti, s katerimi se vzpostavlja
neprekinjena linija poveljevanja.

(1) Za pripadnika stalne sestave, ki je pri opravljanju dela izgubil
življenje, ministrstvo poravna stroške pogreba v kraju, ki ga določijo
svojci.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka ima družina oziroma zakonec
pokojnega pravico do enkratne denarne pomoči, in sicer od šestih
do desetih zadnjih plač pokojnega.

(5) Pripadniku stalne sestave, ki se zaradi službenih potreb
razporedi v kraj, ki je oddaljen več kot 60 km od kraja bivanja,
ministrstvo zagotovi primerno nastanitev, če je to mogoče. Vojakom
se praviloma zagotavlja nastanitev v vojaških objektih.

(3) Kriterije za določitev višine stroškov pogreba in enkratne
denarne pomoči predpiše minister.
98d. člen
(posebna znanja in veščine ter posebno nevarne
delovne naloge)

(6) Pripadnik stalne sestave, ki je razporejen ali prerazporejen
zaradi službenih potreb, ima pravico do povračila prevoznih
stroškov, pravico do nadomestila za ločeno življenje oziroma
pravico do povračila selitvenih stroškov v skladu s predpisi.

(1) Vojaškim osebam, pripadnikom stalne sestave, ki obvladajo
posebna znanja in veščine, za katere se še dodatno usposabljajo
in jih potrebujejo pri opravljanju vojaške službe in pripadnikom
stalne sestave ter delavcem obveščevalno varnostne službe, ki
opravljajo posebno nevarne delovne naloge, pripadajo dodatki za
posebna znanja in veščine ter za nevarnost .

98b. člen
(zavarovanje in pravna pomoč)
(1) Ministrstvo zavaruje pripadnike stalne sestave in druge vojaške
osebe v času opravljanja vojaške službe v miru oziroma določene
delavce obveščevalno varnostne službe, za primer nesreče pri
delu, katere posledica je trajna izguba splošne delovne zmožnosti
ali smrt.

(2) Vrste posebnih znanj in veščin ter posebno nevarne naloge iz
prejšnjega odstavka določi minister.
(3) Dodatke iz prvega odstavka tega člena za posamezne
formacijske dolžnosti določi minister v formacijah oziroma v
sistemizaciji v skladu s splošnimi predpisi.

(2) Ministrstvo zagotovi pravno pomoč pripadniku vojske ali
delavcu ministrstva, zoper katerega je uveden kazenski ali
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39. člen

98e. člen
(specifična strokovna znanja in izurjenost)

Za 99. členom se doda 99a. člen, ki se glasi:

Za določene formacijske dolžnosti oziroma delovna mesta, ki
zahtevajo posebej specifična strokovna znanja ali posebno
izurjenost in so posebnega pomena za učinkovito delovanje
Slovenske vojske oziroma ministrstva, pripadajo dodatki v skladu
s splošnimi predpisi.

"99a. člen
(ocenjevanje zdravstvene sposobnosti)
(1) Minister imenuje pet člansko zdravstveno komisijo, ki ocenjuje
sposobnost pripadnikov stalne sestave za opravljanje vojaške
službe. V komisiji so najmanj trije zdravniki.

98f. člen
(stalnost)

(2) Pripadnik stalne sestave, za katerega zdravstvena komisija
iz prejšnjega odstavka oceni, da ni sposoben opravljati svoje
dolžnosti, je pa sposoben opravljati druge formacijske dolžnosti,
se razporedi na dolžnost, ki ustreza stopnji njegove strokovne
usposobljenosti in zdravstvenemu stanju. V oceni zdravstvene
zmožnosti morajo biti zapisane omejitve, ki jih je potrebno
upoštevati pri razporeditvi.

(1) Pripadnikom stalne sestave vojske pripada za vsako začeto
leto dela na vojaški dolžnosti nad pet let, dodatek za stalnost v
višini 0,5 odstotkov osnovne plače.
(2 ) V delovno dobo iz prejšnjega odstavka se všteva tudi poklicno
opravljanje vojaške službe po formacijah Teritorialne obrambe
oziroma v drugih sestavah izenačenih s Teritorialno obrambo v
skladu s predpisi ".

(3) Če je zmanjšana delovna sposobnost posledica opravljanja z
zakonom in s formacijo določenih nalog, pripadnik stalne sestave
obdrži plačo, kot na prejšnji dolžnosti, če je to zanj ugodneje.

38. člen

(4) Če zdravstvena komisija oceni, da je zmanjšana delovna
sposobnost pripadnika stalne sestave taka, da pripadnik ni več
sposoben opravljati vojaško službo oziroma, da je upravičen do
priznanja pravic iz invalidskega zavarovanja, zadevo odstopi
pristojni enoti zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.".

Spremeni se 99. člen tako, da se glasi:
"99. člen
(pravica do stavke)
(1) Vojaške osebe med opravljanjem vojaške službe nimajo
pravice do stavke.

40. člen
Spremeni se 100. člen tako, da se glasi:

(2) Delavci, ki opravljajo upravne in strokovne zadeve na
obrambnem področju, uresničujejo pravico do stavke pod pogoji,
ki jih določa zakon za delavce v državni upravi.

"100. člen
(varnost in zdravje pri delu)

(3) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka morajo delavci med
stavko zagotoviti:
nemoteno opravljanje vojaških zadev ter drugih zadev,
povezanih z uresničevanjem temeljnih dolžnosti državljanov,
gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij na
obrambnem področju;
- nemoteno opravljanje zadev civilne obrambe;
neprekinjeno pripravljenost za izvajanje ukrepov za
pripravljenost, kurirske službe in mobilizacije;
neprekinjeno delovanje dežurnih služb, informacijskega ter
telekomunikacijskega sistema;
nemoteno in neprekinjeno opravljanje vseh zadev in nalog,
povezanih z materialno in zdravstveno oskrbo vojske,
vzdrževanjem sredstev, objektov in opreme, transportom in
skladiščenjem za vojaške potrebe;
nemoteno in neprekinjeno izvajanje obveznosti prevzetih z
mednarodnimi pogodbami na obrambnem področju oziroma
v zvezi z obrambnimi dejavnostmi!

(1) Pri opravljanju dela v upravnih prostorih, ambulantah, kuhinjah,
okrepčevalnicah, splošnih delavnicah ter skladiščih, v katerih se
ne skladišči vojaško orožje in oprema, se uporabljajo splošni
predpisi o varstvu pred požarom ter o varnosti in zdravju delavcev
pri delu.
(2) Minister predpiše ukrepe in postopke za zagotavljanje varstva
pred požarom, varnosti in zdravja delavcev pri delu za dela na
področju obrambe, pri katerih se ne uporabljajo splošni predpisi.
(3) K predpisom o ukrepih in postopkih za zagotavljanje varnosti
in zdravja pri delu iz prejšnjega odstavka daje soglasje minister,
pristojen za delo.".
Za 100. členom se doda podnaslov, ki se glasi:
"3. Postopek za uveljavljanje pravic iz dela".

(4) Vojaške osebe in delavci, ki opravljajo upravne in strokovne
zadeve na obrambnem področju, nimajo pravice do stavke, če
grozi povečana nevarnost napada na državo ali če je nastala
neposredna vojna nevarnost, oziroma če je razglašeno izredno
ali vojno stanje, toliko časa, dokler tako stanje ni odpravljeno.
Prepoved stavke velja tudi za druge razmere, če sta ogroženi
varnost in obramba države in take razmere ugotovi vlada.

41. člen
Za 100. členom se dodata 100a. in 100b. člen, ki se glasita:
"100a. člen
(uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja)

(5) Za ovrednotenje omejitev, ki izhajajo iz tega člena, vlada določi
povečanje osnovne plače delavcem iz tega člena.".
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(1) O pravicah, obveznostih in odgovornostih iz delovnega
razmerja delavcev na obrambnem področju odloča na prvi stopnji
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minister, ki za to lahko pooblasti drugo osebo oziroma načelnika
generalštaba ali njegovega namestnika za odločanje o pravicah,
obveznostih in odgovornostih pripadnikov stalne sestave vojske.
Za odločanje o posamičnih pravicah pripadnikov stalne sestave
lahko pooblasti poveljnike bataljonov ali njim enakih enot, če ni s
pravili službe v Slovenski vojski določeno drugače.

(5) Pogoje za delovanje sindikata in sindikalnih poverjenikov v
ministrstvu se ureja s pogodbo, ki jo skleneta minister in
reprezentativni sindikat.
(6) Reprezentativni sindikat po tem zakonu je sindikat v
ministrstvu, v katerega je včlanjenih najmanj 15 odstotkov
zaposlenih v ministrstvu, če zakon ne določa drugače.".

(2) Delavec ima pravico vložiti zahtevo za uveljavljanje pravic iz
delovnega razmerja ter pravico do ugovora zoper odločitve o
njegovih pravicah, obveznostih in odgovornostih razen, če je s
tem zakonom določeno, da se varstvo pravic uveljavlja po službeni
poti, določeni s pravili službe v Slovenski vojski. Zahtevo vloži
delavec pri ministru oziroma pooblaščeni osebi.

42. člen
V prvem odstavku 105. člena se številka "200.000 tolarjev"
nadomesti s številko "500.000 tolarjev".

(3) Ugovor se vloži pri ministru oziroma pooblaščeni osebi, ki je
odločila o delavčevih pravicah, obveznostih in odgovornostih, v
roku petnajstih dni od dneva, ko mu je bil vročen akt, s katerim je
bilo odločeno o njegovi pravici, obveznosti ali odgovornosti.

Za 1. točko se vstavita 1.a in 1.b točki, ki se glasita:

(4) Ugovor zoper odločitev iz prvega odstavka tega člena ne
zadrži izvršitve odločitve, razen v primerih, določenih s splošnimi
predpisi.

1.b. če vnese v javno publikacijo obrambne podatke v nasprotju
s tretjim odstavkom 14. člena tega zakona;".

"1.a. če ne varuje tajnih obrambnih podatkov v skladu z prvim
odstavkom 14. člena tega zakona;

Spremeni se 4. točka tako, da se glasi:

(5) O zahtevi oziroma ugovoru odloči minister oziroma
pooblaščena oseba, ki mora pred odločitvijo zahtevati mnenje
reprezentativnega sindikata, ki pa ni obvezujoče za odločitev.

"4. če ne upošteva obrambnih potreb v prostorskih aktih in pri
projektiranju in gradnji objektov (prvi in drugi odstavke 28. člena);".
V 5. točki se beseda "zaupne" nadomesti z besedo "obrambne".

(6) Minister ali pooblaščena oseba preizkusi svojo odločitev na
podlagi dejstev navedenih v vlogi delavca in priložene
dokumentacije in jo lahko spremeni. O odločitvi se izda pisni akt z
odločitvijo, obrazložitvijo in pravnim poukom.

V 14. točki se številka "114. člena" nadomesti s številko "49.
člena" in pika na koncu besedila nadomesti s podpičjem.
Doda se nova 15. točka, ki se glasi:

(7) Za določanje drugih rokov, vračanje, dopolnitev vlog in druga
vprašanja se smiselno uporabljajo predpisi, ki določajo postopek
pred delovnimi sodišči.

"15. če pripadnika vojne ali rezervne sestave oziroma civilne
osebe po prenehanju dela v vojski, delodajalec ne sprejme na
prejšnje delo ali jo postavi manj ugoden položaj v nasprotju s
tretjim odstavkom 48. a člena tega zakona.".

(8) Če delavec ni zadovoljen z odločitvijo o zahtevi ali ugovoru ali
če minister oziroma pooblaščena oseba ne odloči v 60 dneh od
vložitve zahteve ali ugovora, lahko delavec v nadaljnjih 30 dneh
zahteva varstvo pravic pri pristojnem sodišču.

V drugem odstavku se številka "50.000 tolarjev" nadomesti s
številko "100.000 tolarjev".
V tretjem odstavku se številka "50.000 tolarjev" nadomesti s
številko "100.000 tolarjev".

100b. člen
(sindikalno združevanje)
(1) Delavci na obrambnem področju imajo pravico do sindikalnega
združevanja in delovanja v skladu s predpisi.

43. člen
V 106. členu se številka "30.000 tolarjev" nadomesti s številko
"100.000 tolarjev".

(2) Sindikat ne more dajati mnenja k formacijam in organizaciji
vojske, njeni opremljenosti, delovanju, pripravljenosti in uporabi.
Sindikat ne more dajati mnenja k aktom vodenja in poveljevanja v
vojski oziroma so njegova mnenja za ministra in načelnika
generalštaba ter druge poveljujoče neobvezna.

V 2. točki se besede "državne, vojaške, uradne ali poslovne
skrivnosti" nadomesti z besedami "tajnih obrambnih podatkov".

(3) Sindikat ne glede na prejšnji odstavek, daje mnenje k
elementom, ki so podlaga za določitev plače delavcem na
obrambnem področju, o primerljivosti s plačami v javnem sektorju.

44. člen
V 109. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"(3) Pripadniki stalne sestave, ki ne izpolnjujejo pogojev po prvem
in drugem odstavku tega člena oziroma po drugem zakonu ali
predpisu, in imajo nižjo izobrazbo od zahtevane ter se ob uveljavitvi
tega zakona ne šolajo za pridobitev ustrezne izobrazbe, se
razporedijo na dolžnost, ki ustreza njihovi izobrazbi.".

(4) Če je z zakonom ali kolektivno pogodbo ali pogodbo med
ministrstvom in reprezentativnim sindikatom določeno, da mora
minister pred odločitvijo pridobiti mnenje reprezentativnega
sindikata, pa ne gre za primere iz drugega odstavka tega člena,
mora poslati predlog odločitve ali akta v mnenje sindikatu in določiti
razumen rok za oblikovanje mnenja, ki praviloma ne sme biti
krajši kot petnajst dni. Če minister ne uspe doseči uskladitve
predloga odločitve z mnenjem sindikata, lahko sprejme
neusklajeno odločitev, vendar mora pisno obrazložiti razloge,
zaradi katerih ni bilo upoštevano mnenje sindikata in s tem seznaniti
sindikat.
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45. člen
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besedi "bojna pripravljenost" se nadomesti z besedo
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48. člen

"pripravljenost", besedi "vojaško usposabljanje" pa se nadomesti
z besedami "vojaško izobraževanje in usposabljanje" v ustreznem
sklonu.

Z uveljavitvijo tega zakona se čin podporočnika prevede v čin
poročnika, pri mornariških činih pa v čin poročnika korvete.

46. člen

49. člen

Po preteku enega leta po uveljavitvi tega zakona se prenehajo
uporabljati v vojski naslovni čini.

(1) Priprave in organizacijo obrambe je treba uskladiti s tem
zakonom v enem letu po njegovi uveljavitvi.

47. člen

(2) Organi, določeni s tem zakonom, so dolžni izdati izvršilne
predpise v enem letu po uveljavitvi zakona.

Varnostno preverjanje pripadnikov Slovenske vojske in delavcev,
ki poklicno delajo na obrambnem področju v ministrstvu, se v
skladu s tem zakonom opravi najkasneje v dveh letih po uveljavitvi
tega zakona, če z drugim zakonom ni določeno drugače.

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

III. OBRAZLOŽITEV

Zakon je dopolnjen z določbo, da se morajo pri prostorskih aktih
in projektiranju ter graditvi pomembnih infrastrukturnih objektov
upoštevati obrambne potrebe (9. člen). Gre za pomembno
dejavnost civilne obrambe in na drugi strani večjo usklajenost s
predpisi, ki urejajo urejanje prostora ter projektiranje in graditev
objektov.

Zakon določa, da se temeljni namen obrambe države uresničuje
tudi z aktivnim sodelovanjem države v mednarodnih varnostnih
povezavah na podlagi mednarodnih pogodb (1. člen). To je
izhodiščna določba za urejanje vprašanj v zakonu, ki so povezana
z možnostjo sodelovanja države v sistemu kolektivne obrambe.
l/se te določbe pa so pogojene s sklenitvijo ustreznih mednarodnih
pogodb (kot so severnoatlantska pogodba, sporazum o statusu
organizacije severnoatlantske pogodbe, nacionalnih predstavnikov in mednarodnega štaba ter druge). Zakon določa, da vojaško
obrambo izvaja Slovenska vojska samostojno ali v zavezništvu
(2. člen).

Na novo so oblikovane določbe, ki urejajo obveščevalne in
protiobveščevalne ter varnostne naloge, ki jih opravlja
obveščevalno varnostna služba (10. člen). Združene so
obveščevalne in protiobveščevalne naloge, katerih namen je
predvsem zbiranje, dokumentiranje in analiziranje informacij ter
podatkov, ki so pomembni za obrambne interese oziroma
varovanje teh podatkov. Določeni delavci, ki te naloge opravljajo
imajo pooblastila, kot jih zakon določa za delavce Slovenske
obveščevalno-varnostne agencije. Delavce, ki opravljajo
varnostne naloge pa imajo pooblastila, kot jih zakon določa za
policijo. V obeh primerih morajo biti delavci in pripadniki posebej
usposobljeni za izvajanje pooblastil, kar se tudi občasno preverja.
Določene obveščevalne naloge se opravljajo tudi v ustreznih
enotah vojske. Obveščevalne naloge se opravljajo izven države,
protiobveščevalne naloge pa tudi v Ministrstvu za obrambo in
vojski. Slednje velja tudi za varnostne naloge.

V določbah, ki pojasnjujejo pomen v zakonu uporabljenih pojmov
(3. člen) je pojasnjeno (2. točka), da je s terminom državljan
mišljena tako moška kot ženska oseba. Razširjena je opredelitev
termina "izredno stanje" v povezavi s povečano nevarnostjo
oboroženega napada ali oboroženega napada na državo ali
države, s katerimi je Republika Slovenija v zavezništvu. Podobno
velja za opredelitev in razglasitev vojnega stanja. Namesto termina
"bojna pripravljenost" se uvaja nov termin "pripravljenost", ki je
širši in obsega tudi bojno pripravljenost. Med vojaške osebe
oziroma osebe, ki opravljajo vojaško službo, se bo štelo tudi
vojaške uslužbence.

Varnostno preverjanje oseb opredeljuje zakon kot posebno obliko
zbiranja osebnih in drugih podatkov zaradi preprečevanja,
odkrivanja in preiskovanja ogrožanja oseb, delovnih mest in
dolžnosti v obrambnem sistemu oziroma vojaških poveljstev, enot,
objektov in okolišev, ki so posebnega pomena za obrambo.
Varnostno preverjanje se izvaja po predhodni privolitvi osebe, za
katero se varnostno preverjanje zahteva. Zakon določa vrste
osebnih podatkov, ki se preverjajo, pri razširjenem varnostnem
preverjanju pa se navezuje na zakon o tajnih podatkih.

Podobno kot zakon že določa, da vojaško dolžnost ureja poseben
zakon, se v 4. členu določa, da se s posebnim zakonom uredi
tudi materialno dolžnost.
Spremenjena je temeljna določba (5. člen), ki ureja dolžnost
varovanja tajnih obrambnih podatkov. Pri tem so upoštevani novi
predpisi o varovanju tajnih podatkov, ki veljajo tudi za obrambno
področje.
Odpravljena je delitev vojaških teritorialnih poveljstev na
pokrajinska in območna (6. člen, 13. člen in drugi).
20. februar 2002
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poveljniki ali pooblaščene osebe. Na drugi stopnji pa odloča
disciplinska komisija, ki jo imenuje minister. V tej komisiji naj bi
sodeloval tudi predstavnik disciplinske komisije pri vladi.
Predlagana ureditev tako odločanje o disciplinski odgovornosti
na prvi in drugi stopnji omejuje na vojsko oziroma ministrstvo, kar
je smiselno glede na značilnosti vojaške organizacije. Pri tem pa
bodo glede postopka uporabljeni predpisi, ki urejajo postopek
pred sodišči, ki sodijo v delovnih sporih. Postopek ugotavljanja
disciplinske odgovornosti za vojaške obveznike med služenjem
vojaškega roka in med službo v rezervni sestavi bo urejen s
pravili službe. S pravili službe bo urejen tudi postopek ugotavljanja
disciplinske odgovornosti za vse pripadnike vojske med izrednim
ali vojnem stanjem oziroma med uporabo za vojaško obrambo.
Podrobneje je urejeno tudi izrekanje disciplinskih ukrepov. Zakon
natančno določa pri katerih težjih kršitvah vojaške discipline se
lahko izreče varstveni ukrep.

Zakon določa, da obveščevalno varnostna služba v zvezi z
nalogami, ki jih opravlja, vodi zbirke osebnih podatkov ter druge
evidence in zbirke, ki so predpisane za policijo oziroma Slovensko
obveščevalno-varnostno agencijo.
Zakon določa novo organizacijo poveljstev in organizacijo vojske
(9. člen). Slovenska vojska bo v bodoče sestavljena iz sil za
posredovanje, glavnih in dopolnilnih sil. Sile za posredovanje bodo
namenjene za delovanje na območju države in izven nje ter bodo
omogočale operativni razvoj glavnih sil, ki predstavljajo
najštevilčnejši del Slovenske vojske. Gla-vne sile bodo
usposobljene in opremljene za delovanje v državi in izven nje ter
za izvajanje vseh oblik in sestavin bojevanja. Dopolnilne sile bodo
nadomestile sedanje prostorske sile. Organizirane bodo po
teritorialnem načelu, njihova naloga bo tudi sprejem, nastanitev in
morebitna podpora zavezniških sil.
Z zakonom bo uveljavljena enotna vojaška zdravstvena služba
(združitev sanitetne in zdravstvene službe je bila opravljena v
letu 2001) ter kot posebna služba vojaška policija.

Ureditev činov v Slovenski vojski (21. člen), ki se predlaga z
zakonom, je primerljiva z drugimi vojaškimi organizacijami.
Spremembe so pri vseh kategorijah vojaških oseb. Natančneje
so določeni pogoji za poviševanje podčastnikov in častnikov. Pogoji
so zahtevnejši, kot je bila dosedanja ureditev. Podčastnik ali častnik
mora izpolnjevati kar sedem skupin pogojev, da je lahko povišan
v neposredno višji čin. Poviševanje ni avtomatizem. Eden od
ključnih pogojev za povišanje je tudi imenovanje na dolžnost za
katero se zahteva višji čin, kar pomeni, da povišanje brez
imenovanja na višjo dolžnost oziroma drugo dolžnost za katero
se zahteva višji čin, ni mogoče. Na tej podlagi bo v podzakonskem
aktu podrobneje urejena karierna pot podčastnikov in častnikov
z uporabo dokumenta vlade št. 625-00/2000-1 z dne 20.04.2000
o dopolnjenem sistemu izobraževanja in usposabljanja
podčastnikov in častnikov za Slovensko vojsko. Z zakonom je
urejeno tudi zadržanje povišanja v višji čin, zaradi kršitve vojaške
discipline oziroma odvzem čina v primeru določenih kaznivih dejanj.
Zakon ureja tudi uvedbo nižjih in višjih vojaških uslužbencev
(24.člen) ter njihovo napredovanje.

Pristojnost za imenovanje poveljnikov in namestnikov v vojski je
dopolnjena (14. člen) tako, da samo poveljnike in namestnike
operativnih in vojaško teritorialnih poveljstev, samostojnih
bataljonov, njim enakih ali višjih enot imenuje minister, na predlog
načelnika generalštaba. Na enak način imenuje tudi vojaške osebe
na formacijske dolžnosti brigadirja ali višje. V vseh drugih primerih
je za imenovanje pooblaščen načelnik generalštaba.
Minister lahko odloči, da se vojaška služba lahko opravlja tudi v
drugih državnih organih (15. člen).
Vojaško službo oziroma službo izven države v miru opravljajo
vojaške in civilne osebe, pripadniki stalne sestave (16. člen).
Vojaška služba se opravlja v vojaško diplomatskih predstavništvih,
skupnih poveljstvih in drugih institucijah. Na opravljanje vojaške
službe izven države so lahko napotene tudi enote stalne sestave
(operacije v podporo miru ipd.). Vojaško službo izven države
lahko opravljajo tudi pripadniki vojne ali rezervne sestave oziroma
civilne osebe, če sklenejo pogodbo o zaposlitvi z Ministrstvom za
obrambo. Take osebe se lahko vrnejo po opravljeni vojaški službi
na prejšnje delo in delodajalci so jih dolžni sprejeti. Vojaki med
služenjem vojaškega roka in pripadniki rezervne sestave so sicer
v miru na opravljanje vojaške službe izven države lahko napoteni
le zaradi usposabljanja. Med opravljanjem vojaške službe izven
države so pripadniki Slovenske vojske disciplinsko, kazensko in
odškodninsko odgovorni v skladu z zakonom o obrambi, pravili
službe v Slovenski vojski in pravnim redom Republike Slovenije.
Vojaško službo izven države lahko opravljajo tudi začasne skupine
ali enote Slovenske vojske.

Dopolnjene so določbe, ki urejajo vojaško izobraževanje in
usposabljanje (25. člen) tako, da se to izvaja v vojaških šolah
oziroma v skladu s splošnimi predpisi.
Z zakonom o policiji so usklajena pooblastila vojaških policistov
(26. člen).
Pri prometu z vojaškim orožjem in opremo se namesto koncesij
vlade uvaja sistem dovoljenj, ki jih bo izdajalo Ministrstvo za
obrambo in o izdanih dovoljenjih poročalo vladi (27. člen).
Glede na razširjene uvodne določbe, ki omogočajo sodelovanje
države v kolektivni obrambi na podlagi mednarodnih pogodb, so
razširjene tudi pristojnosti Državnega zbora (29. člen). Opredeljena
je tudi funkcija in namen nacionalnega centra za krizno upravljanje,
ki ga razvija Ministrstvo za obrambo (30. člen).

Ob povečani nevarnosti napada na državo oziroma ob neposredni
vojni nevarnosti, v vojnem ali izrednem stanju, v skladu z
odločitvami Državnega zbora in sklenjenimi mednarodnimi
pogodbami, vojaško službo izven države opravljajo enote vojne
sestave, ki so poslane na tako opravljanje službe.

Na podlagi dosedanjih izkušenj se predlaga, da se v skladu s
sklenjenimi mednarodnimi pogodbami zaradi obrambnih potreb
dovoli uporaba zračnega prostora ali tranzit vojaških enot, ne
glede na omejitve, ki jih določajo splošni predpisi (31. člen).

Vojaške osebe imajo med vojaško službo pravico do religiozne
duhovne oskrbe (17. člen), njeno organizacijo in način izvajanja
ureja minister za obrambo. Na ta način se z zakonom določajo
osnove za izvajanje pravice do religiozne duhovne oskrbe v
Slovenski vojski, ki se je dejansko že začela izvajati.

Na novo se ureja VIII. poglavje zakona, ki ureja poklicno delo na
obrambnem področju. Temeljno izhodišče je, da za delavce na
obrambnem področju veljajo predpisi, ki veljajo za delavce v
• državnih organih oziroma v javnem sektorju, pri čemer pa mora
zakon o obrambi urediti tista vprašanja, ki izhajajo iz posebnih
zahtev dela na obrambnem področju in še posebej vojaške službe
ter značilnosti vojaške organizacije. V okviru VIII. poglavja zakona
so pomembne naslednje določbe:

Zakon določa lažje in težje kršitve vojaške discipline (19. člen).
Za pripadnike stalne sestave se kot kršitve vojaške discipline
štejejo tudi vse kršitve, predpisane za delavce v državni upravi.
Zakon poenostavlja vodenje disciplinskih postopkov v vojski.
Prevzeta je ureditev iz 97. člena zakona o policiji. Na prvi stopnji
o odgovornosti odloča načelnik generalštaba oziroma drugi
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Razširjeni so pogoji predpisani za sklenitev pogodbe o zaposlitvi
na obrambnem področju in še posebej v Slovenski vojski. Pogodbe
se lahko sklepajo za nedoločen ali določen čas. S tem bo
omogočena večja možnost kadrovskega popolnjevanja, zlasti
Slovenske vojske (88. in 92. člen). Podčastniki in častniki naj bi
sklepali pogodbe za nedoločen ali določen čas desetih let, ki se
nato lahko podaljšuje za enako obdobje. Vojaki bi sklepali pogodbe
za desetih let in nato podaljševali pogodbe. Zakon pa omogoča
tudi sklenitev pogodb za čas krajši od desetih let za dolžnosti
določene s formacijo kar pomeni, da bi se lahko pogodba sklenila
tudi za posamezno misijo ipd..

Z vidika izenačevanja pravic in obveznosti pripadnikov Slovenske
vojske z drugimi podobnimi poklici (zlasti s policijo) so v zakonu
vključene določbe glede stroškov pogreba v primeru smrti med
opravljanjem službe (98č. člen), posebnih znanj in veščin (98d.
člen) in specifičnih strokovnih znanj in izurjenosti (98e. člen).
Pravica do stavke (99. člen) se bistveno ne spreminja, glede na
sedanjo ureditev in enako velja za varstvo in zdravje pri delu
(100. člen), k predpisom, ki urejajo varstvo pri delu in zdravje naj
bi dajal soglasje tudi pristojni minister. Uvaja se tudi ocenjevanje
zdravstvene sposobnosti za pripadnike stalne sestave vojske
(99a. člen).

Določbe, ki urejajo sklenitev delovnega razmerja brez objave in v
zvezi s štipendisti se bistveno ne spreminjajo (89. in 90. člen).

Zakon določa tudi nujne postopkovne rešitve za uresničevanje in
uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja (100a. člen). Glede na
sedanje izkušnje je v zakon vključena tudi pravica do sindikalnega
združevanja in delovanja (100b. člen). Tako bo Republika Slovenija
ena od redkih evropskih držav, ki bo tudi normativno uredila
delovanje sindikata v vojski. V določeni meri je to omogočeno v
avstrijski in nemški vojski, v francoski in angleški vojski pa
delovanje sindikata ni mogoče.

Po izteku pogodbenega roka ima vojak pravico do prerazporeditve,
če pogodbe ne more podaljšati oziroma do usposobitve za civilni
poklic (93. člen). Razširjeni so razlogi zaradi katerih Ministrstvo
za obrambo lahko enostransko odpove pogodbo o zaposlitvi (94.
člen).
Glede na značilnosti in posebne zahteve vojaške službe oziroma
delo na obrambnem področju, so v tem delu zakona urejeni posebni
delovni pogoji (96. člen). Predpisana je ureditev delovnega časa
(97. člen), razporejanje delovnega časa (97a. člen) ter
neenakomerna razporeditev dela (97b. člen). Posebej je urejeno
delo ponoči (97c. člen), opravljanje straže (97č. člen), dežurstva
v skladu s pravili službe (97d. člen) ter pripravljenost za delo
(97e. člen). Z vidika potreb službe zakon ureja tudi odmor in
počitek (97t. člen), kriterije za odmero letnega dopusta (97g. člen)
ter izrabo dopusta (97h. člen).

V kazenskih določbah so dvignjeni zneski kazni za prekrške in
usklajeni z drugimi področnimi zakoni (42. in 43. člen). V zakonu
se ohranja tudi nekatere določbe prehodne narave zaradi njihovih
materialnih posledic, kijih je uveljavil zakon o obrambi ob uveljavitvi
v začetku 1995. leta, kar pa ne pomeni, da se s preštevilčenjem
členov nekateri instituti ponovno uveljavljajo z zakonom o
spremembah in dopolnitvah osnovnega zakona. To velja za
vrednotenje posebnih delovnih razmer, dodatno zavarovanje,
administrativne upokojitve, ki so bile možne v šestmesečnem
obdobju po 14.01.1995, glede pridobitve manjkajoče izobrazbe in
drugih. S spremembo zakona se ne posega v njihovo vsebino,
niti ni mogoče razlagati, da se uveljavlja ponovno možnost
administrativne upokojitve.

Podrobneje so predpisane pristojnosti za začasno razporejanje
na drugo delo, zaradi službenih potreb (98. člen). Na ta način se
zagotavlja možnosti za nadomeščanje odsotnih vojaških oseb
oziroma delavcev, izvrševanje nujnih del, popolnitev formacijskih
dolžnosti in podobne primere. Urejeno je tudi razporejanje na
druge formacijske dolžnosti za nedoločen čas (98a. člen). Glede
na dosedanje izkušnje pri opravljanju vojaške službe v mirovnih
operacijah zakon določa tudi obračun plač za delo izven države
(98c. člen).

Spremembe in dopolnitve zakona bo potrebno uveljaviti oziroma
z njimi uskladiti priprave in organizacijo obrambe v enem letu po
uveljavitvi zakona (49. člen). Po tem času bodo prenehali veljati
tudi naslovni čini v vojski (46. člen).

B
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7. Slovenska vojska so organizirane formacijske in druge
kadrovske sestave, namenjene za izvajanje vojaške obrambe
države, ki so pod enotnim poveljstvom, z enotnimi oznakami
pripadnosti Slovenski vojski in odkrito nosijo orožje.

IV. DOLOČBE ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO
2. člen
(namen obrambe)

8. Stalna sestava vojske je formacija, ki jo sestavljajo poklicni
pripadniki vojske.

Temeljni namen obrambe je odvračanje napada na državo ter
obramba neodvisnosti, nedotakljivosti in celovitosti države.

9. Mirnodobna sestava vojske je formacija, ki jo sestavljajo poklicni
pripadniki vojske, vojaški obvezniki na služenju vojaškega roka
in pripadniki rezervne sestave, kadar so vpoklicani v vojaško
službo.

3. člen
(obrambni sistem)

10. Vojna sestava vojske je formacija, ki jo sestavljajo pripadniki
stalne sestave, vojaški obvezniki na služenju vojaškega roka in
pripadniki rezervne sestave, ki so razporejeni v vojno sestavo
vojske.

(1) Obrambo države sestavljata vojaška in civilna obramba.
(2) Vojaško obrambo izvajajo obrambne sile, ki jih sestavlja
Slovenska vojska (v nadaljnjem besedilu: Slovenska vojska ali
vojska).

11. Rezervna sestava so vsi vojaški obvezniki, ki niso pripadniki
mirnodobne sestave in so dolžni služiti v rezervni sestavi.

(3) Civilna obramba obsega ukrepe državnih organov in organov
lokalne samouprave za delovanje v vojni, gospodarsko in
psihološko obrambo ter druge nevojaške oblike obrambe, ki jih
izvajajo državljani, samoupravne lokalne skupnosti, državni
organi, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije.

12. Formacija je seznam funkcionalnih in kadrovskih dolžnosti,
pogojev za njihovo opravljanje ter potrebnih materialnih sredstev
in opreme za vojaško poveljstvo, enoto ali zavod v stalni,
mirnodobni in vojni sestavi ter njena kadrovska in materialna
popolnitev.

(4) Vojaška in civilna obramba države tvorita celoto.

13. Vojaška služba je opravljanje vojaških in drugih del v vojaških
poveljstvih, enotah in zavodih ter drugih sestavah vojske in na
določenih delovnih mestih v ministrstvu, pristojnem za obrambo
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

(5) Obrambne zadeve so v državni pristojnosti.
5. člen
(pomen pojmov)

14. Vojaška oseba je oseba, ki opravlja vojaško službo.
15. Upravne zveze so posebej organiziran sistem zvez za vodenje
obrambe, ki povezuje državne organe, gospodarske družbe,
zavode in druge organizacije, katerih dejavnost je posebnega
pomena za obrambo, ter državne organe in Slovensko vojsko.

V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Vojaška obramba je obramba države z orožjem in drugimi
vojaškimi sredstvi, izvaja pa jo Slovenska vojska.

16. Obrambne priprave so celota organizacijskih, kadrovskih,
tehničnih in drugih ukrepov ter dejavnosti za zagotovitev potrebne
pripravljenosti vojaške in civilne obrambe ter za njuno izvajanje.

2. Civilna obramba je celota ukrepov in dejavnosti državnih
organov, organov lokalne samouprave, gospodarskih družb,
zavodov in drugih organizacij ter državljanov, s katerimi se z
nevojaškimi sredstvi in načini podpira in dopolnjuje vojaška
obramba države, zagotavlja delovanje oblasti ter preskrba, zaščita
in preživetje prebivalstva v vojnem stanju.

17. Vodja priprav civilne obrambe je predstojnik državnega organa,
organ upravljanja gospodarske družbe, zavoda ali druge
organizacije, katere dejavnost je posebnega pomena za obrambo,
oziroma druge gospodarske družbe, zavoda ali organizacije, ki
je dolžna opravljati proizvodnjo ali storitve v vojnem stanju, župan
oziroma predsednik pokrajine.

3. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je sistem, ki obsega
varstvo ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred
naravnimi in drugimi nesrečami. Naravne nesreče so tiste, ki jih
povzročijo naravne sile, druge nesreče pa so tiste, ki jih povzroči
človek s svojo dejavnostjo in ravnanjem, pa tudi vojna, izredno
stanje in druge oblike množičnega nasilja.

11. člen
(materialna dolžnost)

4. Izredno stanje se razglasi, kadar velika ali splošna nevarnost
ogroža obstoj države. Izredno stanje se lahko razglasi, če grozi
povečana nevarnost napada na državo oziroma nastane
neposredna vojna nevarnost.

(1) Državljan, ki je zavezan materialni dolžnosti, ima pravico do
nadomestila za uporabo sredstev, ki jih je predal za obrambne
potrebe.

5. Vojno stanje se razglasi ob neposrednem napadu na državo.
Vojaški napad na katerikoli del države in s kakršnimikoli vojaškimi
sredstvi in načini se šteje za napad na celo državo.

(2) Materialna dolžnost se lahko naloži tudi pravnim osebam,
razen za sredstva in opremo, ki so namenjena zaščiti in reševanju,
zdravstvenemu varstvu ter delovanju organov za notranje
zadeve.

6. Ukrepi za pripravljenost so celota organizacijskih, kadrovskih,
tehničnih in drugih ukrepov ter aktivnosti, s katerimi se zagotovi
načrtno, pravočasno in organizirano povečanje pripravljenosti
za obrambo države in organiziran prehod v vojno stanje.

(3) Za materialno dolžnost se šteje tudi začasna uporaba zemljišč
ali objektov, na katerih se izvaja mobilizacija vojske ali vojaške
vaje.
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5. o osebah, ki jih na zahtevo organov, gospodarskih družb,
zavodov in drugih organizacij razporedi na delovno dolžnost,
podatke o imenu in priimku, rojstvu, prebivališču in delovnem
mestu oziroma dolžnosti, na katero so razporejene, zato da se
zagotovi ažurnost priprav za izvajanje delovne dolžnosti;

14. člen
(dolžnost varovanja skrivnosti)
Državljan, ki se pri opravljanju obrambnih dolžnosti seznani z
državno, vojaško, uradno ali poslovno skrivnostjo, jo je dolžan
varovati v skladu s predpisi.

6. o vrsti, zmogljivosti, stanju transportnih in drugih sredstev ter
imenu in priimku ter prebivališču lastnikov in uporabnikov teh
sredstev oziroma zemljišč in objektov, zaradi popolnitve vojske
ter drugih obrambnih potreb.

16. člen
(omejitev prostega gibanja)
(1) Poveljnik pokrajine ali območja, oziroma poveljnik brigade ali
višji starešina, v vojnem stanju lahko, praviloma v sporazumu s
pristojnim organom za notranje zadeve, prepove prosto gibanje
prebivalcev na območju, kjer potekajo boji.
(2) Omejitev iz prejšnjega odstavka sme trajati le toliko časa,
kolikor je to nujno potrebno.

(2) Upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, v skladu s
prejšnjim odstavkom vodi zbirke osebnih podatkov o vojaških
obveznikih, pripadnikih Slovenske vojske in štipendistih,
pripadnikih enot za zveze, lastnikih ali uporabnikih materialnih
sredstev, ki jim je naložena materialna dolžnost, vodjih priprav
civilne obrambe, upravičencih do preskrbnin in razporejenih na
delovno dolžnost.

18. člen
(telesna okvara)

(3) Upravni organ iz prejšnjega odstavka je v skladu z zakonom
odgovoren za varstvo osebnih podatkov iz prvega odstavka tega
člena.

(1) Državljan, ki se je v miru pri opravljanju obrambnih dolžnosti
poškodoval brez svoje krivde tako, da je njegov organizem
okvarjen najmanj za 20 % po predpisih o vojnih invalidih, ima
pravico do enkratne denarne pomoči.

(4) Ministrstvo vodi zbirne podatke v skladu s prvim in drugim
odstavkom tega člena.
3. Varovanje obrambnih podatkov

(2) Do enkratne denarne pomoči po prejšnjem odstavku je
upravičen državljan tudi v primeru, kadar je njegov organizem
okvarjen najmanj za 20 % zaradi bolezni, ki je nastala ali se
poslabšala neposredno zaradi opravljanja obrambnih dolžnosti.

28. člen
(varovanje obrambnih podatkov)

(3) Do enkratne denarne pomoči iz prvega odstavka tega člena
so upravičeni tudi družinski člani državljana, ki je pri opravljanju
obrambnih dolžnosti izgubil življenje.

(1) Obrambne podatke, ki so državna, vojaška ali uradna
skrivnost, je potrebno varovati z izvajanjem predpisanih splošnih
in posebnih ukrepov. Vrsto in stopnjo zaupnosti obrambnih
podatkov določi tisti, ki je podatke prvi zbral ali posredoval.

(4) Vlada določi višino enkratne denarne pomoči, ki ne more biti
nižja od 12 zajamčenih plač, ter postopek za uveljavljanje pravic
iz prejšnjega in tega člena.

(2) Dolžnost varovanja obrambnih podatkov iz prejšnjega
odstavka velja tudi po prenehanju dela ali opravljanju dolžnosti.

20. člen
(zbiranje in varstvo osebnih podatkov)

(3) Vlada predpiše merila za določanje obrambnih podatkov, ki so
zaupni, splošne in posebne ukrepe za njihovo varovanje ter tiste
podatke, ki se ne smejo vnašati v javne publikacije.

(1) Upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, zbira, obdeluje,
uporablja in hrani naslednje osebne podatke:

32. člen
(obveščevalne, protiobveščevalne in varnostne
naloge)

1. o državljanih, ki bodo v tekočem letu dopolnili 17 let starosti,
podatke o enotni matični številki, imenu in priimku, datumu in
kraju rojstva, stalnem in začasnem prebivališču, zdravstvenem
stanju, družinskem stanju, šolski izobrazbi, zaposlitvi in poklicu,
vojaško strokovni usposobljenosti in znanjih, pomembnih za
vojaške dolžnosti, zato da se ugotovi njihova sposobnost za
vojaško službo, izvajanje vojaške dolžnosti ter jim določi razpored
v vojski;

(1) Strokovne obveščevalne naloge na področju obrambe države
obsegajo zbiranje, dokumentiranje in analiziranje informacij in
podatkov o tujini, ki so pomembni za obrambne interese države.
(2) Strokovne protiobveščevalne in varnostne naloge na področju
obrambe države obsegajo:
1. odkrivanje, preiskovanje in preprečevanje dejavnosti tujih
držav, njihovih obveščevalnih služb, varnostnih organov ter
drugih tujih organov in organizacij, ki ogrožajo obrambne
interese države, Slovensko vojsko in ministrstvo;
2. odkrivanje, preiskovanje in preprečevanje ogrožanja varnosti
določenih oseb, delovnih mest, objektov in okolišev, ki so
posebnega pomena za obrambo, vojaških poveljstev, enot in
zavodov, podatkov o razvoju ali proizvodnji vojaškega orožja
ali določene vojaške opreme ter podatkov v obrambnem
sistemu, ki so državna, vojaška ali uradna skrivnost v skladu
z zakonom;
3. preprečevanje, odkrivanje in v skladu z zakonom preiskovanje
kaznivih dejanj v ministrstvu in Slovenski vojski.

2. o državljanih, ki želijo delati v stalni sestavi Slovenske vojske ali
poklicno opravljajo delo na obrambnem področju, poleg podatkov
iz prejšnje točke še podatke o predkaznovanosti v skladu z
zakonom o delavcih v državni upravi, zato da se zagotovi
izvrševanje njihovih pravic in dolžnosti v skladu s tem zakonom;
3. o državljanih, ki vodijo priprave civilne obrambe, podatke o
imenu in priimku, rojstvu in podatke o zaposlitvi ter prebivališču,
zato da se zagotovi ažurnost priprav civilne obrambe;
4. o družinskih članih pripadnikov Slovenske vojske in enot za
zveze, podatke o imenu in priimku, rojstvu, prebivališču in
zaposlitvi, zaradi izplačila preskrbnin v vojnem stanju;
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34. člen
(posebne operativne metode in sredstva)

(3) Strokovne obveščevalne, protiobveščevalne in varnostne
naloge opravljata obveščevalno varnostna služba ministrstva in
vojaška policija.

(1) Pooblaščene osebe iz prejšnjega člena imajo pri opravljanju
strokovnih obveščevalnih, protiobveščevalnih in varnostnih nalog
pravico in pooblastilo uporabljati posebne operativne metode in
sredstva na način in po postopku, kot ju določa zakon za civilno
obveščevalno varnostno službo in kriminalistično službo.

33. člen
(obveščevalno varnostna služba)
(1) Obveščevalno varnostna služba iz prejšnjega člena se
organizira kot organizacijska enota ministrstva, ki ima svoje
izpostave v vojaških teritorialnih poveljstvih ter v enotah Slovenske
vojske.

(2) Posebne operativne metode in sredstva iz prejšnjega odstavka
lahko uporabljajo tudi osebe, ki jih določi minister in ki opravljajo
strokovne obveščevalne naloge iz prvega odstavka 32. člena
tega zakona.

(2) Obveščevalno varnostna služba ministrstva opravlja:

(3) Pri dajanju in izvajanju pooblastil iz prejšnjega člena in uporabi
posebnih operativnih metod in sredstev iz tega člena ima minister
pooblastila, kot jih zakon določa ministru, pristojnemu za notranje
zadeve, oziroma predstojniku civilne obveščevalno varnostne
službe za opravljanje obveščevalne dejavnosti.

1. strokovne obveščevalne naloge iz prvega odstavka 32. člena
tega zakona;
2. strokovne protiobveščevalne in varnostne naloge iz drugega
odstavka 32. člena tega zakona v ministrstvu in Slovenski vojski
ter pri varovanju obrambnih podatkov v obrambnem sistemu;

35. člen
(varnostno preverjanje oseb)

3. strokovno usmerja delovanje vojaške policije, kadar vojaška
policija sodeluje pri opravljanju nalog obveščevalno varnostne
službe ministrstva.

(1) Za uresničevanje varnostnih nalog iz 2. točke drugega
odstavka 32. člena tega zakona delavci obveščevalno varnostne
službe ministrstva, ki imajo pooblastila iz prvega odstavka 34.
člena tega zakona, lahko opravljajo varnostno preverjanje oseb
kot posebno obliko zbiranja osebnih in drugih podatkov, zaradi
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja:

(3) Podatki, zbrani pri opravljanju strokovnih obveščevalnih,
protiobveščevalnih in varnostnih nalog, so podlaga za analitične
in operativne ocene, izdelavo načrtov uporabe vojske in drugih
obrambnih priprav, opravljanje štabno varnostnih nalog v vojski
ter načrtovanje in izvajanje obrambnih ukrepov. S pomembnejšimi
ugotovitvami obveščevalno varnostna služba ministrstva
seznanja predsednika Vlade, predsednika republike in po odločitvi
predsednika Vlade druge organe.

1. ogrožanja oseb, delovnih mest in dolžnosti, za katere se v
skladu s tem zakonom lahko sklene delovno razmerje brez
predhodne javne objave;

(4) Delavci stalne in pripadniki vojne sestave obveščevalno
varnostne službe ministrstva, ki opravljajo protiobveščevalne in
varnostne naloge in ki jih določi minister, imajo pri opravljanju
nalog iz 158. člena zakona o kazenskem postopku pravice in
pooblastila kot uradne osebe s policijskimi pooblastili.

2. ogrožanja oseb in del ter dolžnosti v vojaških poveljstvih, enotah
ter ministrstvu, ki so določena kot posebnega pomena za
obrambo;
3. ogrožanja vojaških poveljstev, enot in zavodov ter objektov in
okolišev, ki so posebnega pomena za obrambo.

(5) Če pri opravljanju svojih nalog iz 32. člena obveščevalno
varnostna služba ministrstva ali vojaška policija zazna oziroma
odkrije kaznivo dejanje, storjeno izven ministrstva ali Slovenske
vojske, o tem brez odlašanja obvesti pristojne organe za notranje
zadeve oziroma civilno obveščevalno varnostno službo in zadevo
preda v nadaljnji postopek.

(2) Kadar pooblaščeni delavci obveščevalno varnostne službe
ministrstva v skladu s prejšnjim odstavkom zbirajo podatke iz
obstoječih zbirk podatkov, so jih organi, službe in druge
organizacije, ki te zbirke vodijo, dolžni posredovati obveščevalno
varnostni službi ministrstva na njeno pisno zahtevo.

(6) Če organi za notranje zadeve ali civilna obveščevalno
varnostna služba pri opravljanju svojih nalog odkrijejo kaznivo
dejanje, ki ga je storila vojaška oseba, o tem brez odlašanja
obvestijo obveščevalno varnostno službo ministrstva. Če vojaško
osebo zalotijo pri kaznivem dejanju, ki ga v skladu z zakonom
preiskuje obveščevalno varnostna služba ministrstva, ali če pri
kaznivem dejanju zalotijo vojaškega obveznika, ki služi vojaški
rok, ga pridržijo do prihoda vojaške policije.

36. člen
(zbirke podatkov)
(1) Obveščevalno varnostna služba ministrstva vodi zbirke
osebnih podatkov v zvezi z opravljanjem strokovnih
obveščevalnih, protiobveščevalnih in varnostnih nalog iz svoje
pristojnosti, pod pogoji ter na način in v obsegu, kot je to predpisano
za področje javne varnosti in za civilno obveščevalno varnostno
službo.

(7) Obveščevalno varnostna služba ministrstva pri opravljanju
svojih nalog sodeluje z organi za notranje zadeve in civilno
obveščevalno varnostno službo.

(2) Dostop do arhiviranih podatkov iz prejšnjega odstavka je
dopusten po pisni odločitvi ministra, odločitvi delovnega telesa
Državnega zbora, pristojnega za nadzor nad delom varnostnih in
obveščevalnih služb, ali na zahtevo posameznika, na katerega
se podatki nanašajo.

(8) Vlada podrobneje uredi organizacijo, delovanje in določi pravila
za izvajanje strokovnih nalog obveščevalno varnostne službe
ministrstva ter izvajanje pooblastil vojaške policije.
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(4) V vojski so prištabna služba, služba informatike, sanitetna,
intendantska, tehnična in prometna služba.

37. člen
(naloge vojske)
(1) Naloge Slovenske vojske so:

(5) Materialne, zdravstvene in druge zaledne potrebe vojske se
v vojnem stanju zagotavljajo zlasti z delovanjem civilne obrambe.

- izvaja vojaško usposabljanje za oborožen boj in druge oblike
vojaške obrambe;

(6) Minister določa specialnosti v rodovih in službah ter formacijo
poveljstev, enot in zavodov.

- zagotavlja bojno pripravljenost;
- ob napadu na državo izvaja vojaško obrambo;
- ob naravnih in drugih nesrečah v skladu s svojo organizacijo in
opremljenostjo sodeluje pri zaščiti in reševanju;

44. člen
(odgovornost poveljnikov)

- izvršuje obveznosti, ki jih je država sprejela v mednarodnih
organizacijah.

(1) Načelnik Generalštaba je odgovoren za bojno pripravljenost,
delo in uporabo vseh poveljstev, enot in zavodov v vojski.
•
i
(2) Poveljnik operativnega poveljstva je odgovoren za bojno
pripravljenost, delo in uporabo vseh podrejenih poveljstev, enot in
zavodov.

(2) Slovenske vojske ni dovoljeno uporabljati za politično ali
strankarsko dejavnost ali namen.
(3) O sodelovanju vojske pri zaščiti in reševanju odloča Vlada, v
nujnih primerih pa minister na predlog poveljnika Civilne zaščite
Republike Slovenije.

(3) Poveljnik pokrajine je odgovoren za bojno pripravljenost, delo
in uporabo vseh podrejenih poveljstev, enot in zavodov.
(4) Poveljnik območja je odgovoren za bojno pripravljenost, delo
in uporabo vseh podrejenih poveljstev, enot in zavodov.

39. člen
(organizacija poveljstev)

(5) Poveljniki enot in zavodov so odgovorni za bojno pripravljenost,
delo in uporabo svojih efiot oziroma zavodov.

(1) Slovensko vojsko sestavljajo Generalštab kot organ v sestavi
ministrstva, vojaška teritorialna poveljstva, operativna poveljstva,
enote in njihova poveljstva ter zavodi.

45. člen
(imenovanje poveljnikov)

(2) Generalštab opravlja vojaške strokovne naloge, ki se nanašajo
na organizacijo, usposabljanje in delovanje Slovenske vojske.

(1) Načelnika Generalštaba imenuje Vlada na predlog ministra.

(3) Vojaška teritorialna poveljstva se organizirajo kot pokrajinska
in območna poveljstva. Območje odgovornosti posameznega
poveljstva določi minister.

(2) Poveljnike in namestnike poveljnikov v mirnodobni sestavi,
poveljnike in namestnike poveljnikov samostojnih bataljonov, njim
enakih in višjih enot vojne sestave imenuje minister na predlog
načelnika Generalštaba. Za imenovanje drugih starešin minister
pooblasti poveljnike.

(4) Operativna poveljstva se lahko organizirajo za poveljevanje z
večjimi združenimi enotami ali za poveljevanje na območju dveh
ali več pokrajinskih poveljstev.

(3) Pristojnost za imenovanje iz tega člena obsega tudi pristojnost
za razrešitev.

(5) Zavodi se praviloma organizirajo v vojni za izvajanje vojaškega
usposabljanja in za opravljanje drugih nebojnih vojaških nalog.

47. člen
(opravljanje vojaške službe)

(6) Poveljstva, enote in zavode ustanavlja, organizira, popolnjuje
in opremlja ministrstvo v skladu s splošnim dolgoročnim
programom razvoja in opremljanja Slovenske vojske, ki ga sprejme
Državni zbor.

(1) Vojaško službo opravljajo pripadniki stalne sestave, vojaški
obvezniki, ki so na služenju vojaškega roka, ter pripadniki rezervne
sestave, kadar so vpoklicani v vojaško službo.

40. člen
(organizacija enot)

(2) Za vojaško službo se šteje tudi opravljanje nalog v
obveščevalno varnostni službi ministrstva in v vojaških šolah.

(1) Slovensko vojsko sestavljajo združene taktične in operativne
enote, organizirane in opremljene za delovanje na območju celotne
države in za izvajanje vseh oblik in vrst bojnega delovanja, ter
enote, organizirane po teritorialnem načelu.

(3) Minister lahko določi, da se vojaška služba opravlja tudi na
določenih delovnih mestih v ministrstvu in da se opravljanje
določenih pomožnih ali vzdrževalnih del v stalni sestavi vojske
ne šteje za vojaško službo.

(2) Enote, ki se organizirajo po teritorialnem načelu, so namenjene
zlasti za bojni nadzor določenega širšega območja in za izvajanje
določenih vrst bojnega delovanja. Organizirajo se lahko tudi kot
skupine za bojni nadzor določenega ožjega območja.

52. člen
(varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter
pravica do ugovora)

(3) Organizacija vojske je enotna in se ne deli na zvrsti, obsega
pa rodove: pehoto, oklepne enote, letalstvo, pomorstvo, artilerijo,
zračno obrambo, inženirstvo, radiološko kemično in biološko
obrambo ter zveze.
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(1) Vojaška oseba lahko da pobudo za začetek postopka pri
varuhu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, če meni, da so
ji med vojaško službo njene pravice ali temeljne svoboščine
omejene ali kršene.
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(2) Vojaška oseba ima pravico do ugovora zoper prejeto povelje
v skladu s pravili službe. Ugovor ne zadrži izvršitve dobljenega
povelja, razen v primeru iz osmega odstavka 43. člena tega
zakona.

- prepoved izhoda iz vojaške enote ali zavoda v prostem času;

54. člen
(priznanja)

(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka, razen podaljšanega opravljanja
dolžnosti, se lahko izrečejo tudi pripadniku rezervne sestave,
kadar je v vojaški službi.

- podaljšano opravljanje dolžnosti v notranji službi;
- premestitev v drugo enoto.

(1) Vojaške osebe so lahko pohvaljene za zasluge in hrabrost ter
uspehe pri opravljanju vojaške službe.

(3) V miru se lahko pripadnika rezervne sestave zaradi kršitve
vojaške discipline, kadar je vojaški službi, predčasno odpusti iz
enote.

(2) Pohvala oziroma priznanje za zasluge in hrabrost ter uspehe
pri opravljanju vojaške službe se lahko podeli tudi osebi, ki ni
državljan Republike Slovenije oziroma tujemu organu ali
organizaciji.

(4) Vojaški osebi se kot disciplinski ukrep za kršitve vojaške
discipline lahko odvzame čin ali se jo razporedi na drugo ali nižjo
dolžnost.

(3) Vrste priznanj, ki se podeljujejo vojaškim in drugim osebam,
organom in organizacijam za zasluge in krepitev obrambe države,
predpisuje minister.

(5) Pripadniku stalne sestave se za kršitve vojaške discipline
lahko izrečejo disciplinski ukrepi, predpisani za delavce v državni
upravi, in ukrepi iz prejšnjega odstavka.

57. člen
(disciplinska odgovornost)

(6) V vojnem stanju se izrekajo le tisti disciplinski ukrepi, ki so
smotrni in uresničljivi. Kot poseben disciplinski ukrep se lahko v
vojnem stanju izreče zapor do 30 dni.

(1) Vojaške osebe so disciplinsko odgovorne nadrejenemu za
kršitev vojaške discipline.

59. člen
(varstveni ukrepi)

(2) Kršitve vojaške discipline so:
1. neupravičena zapustitev ali nepravočasna vrnitev v vojaško
enoto ali zavod;

(1) Vojaški osebi, pripadniku stalne sestave, ki krši vojaško
disciplino ali pravila službe tako, da neposredno ogrozi varnost
moštva ali vojaškega premoženja, se lahko poleg disciplinskega
ukrepa izreče tudi eden od naslednjih varstvenih ukrepov:

2. uživanje alkohola ali drugih omamnih sredstev, ki onemogočajo
opravljanje vojaške službe;

1. prepoved samostojnega opravljanja dolžnosti do treh mesecev;

3. opustitev varnostnih in drugih ukrepov, ki lahko ogrozijo varnost
moštva ali vojaškega premoženja;

2. prepoved samostojnega upravljanja vojaškega vozila, stroja ali
plovila do šest mesecev;

4. malomarno izvrševanje dolžnosti;

3. razporeditev na drugo ali nižjo dolžnost do šest mesecev.

5. odklonitev, neizvršitev ali nepopolna izvršitev dobljenega povelja;

(2) Vojaški osebi, ki ji je bil izrečen varstveni ukrep, pripadajo med
trajanjem ukrepa pravice glede na dolžnost, kot jo opravlja po
izreku varstvenega ukrepa.

6. napačno poročanje ali prikrivanje podatkov v zvezi z vojaško
službo ali opravljanjem določenih dolžnosti v zvezi z njo;
7. neupravičeno sprejemanje daril ali kakršnihkoli koristi od
podrejenih in drugih oseb v zvezi z vojaško službo;

(3) Pri kršitvah, ki so nastale namenoma ali zaradi velike
malomarnosti, in ki so povzročile hude posledice, je izrek varstvenega ukrepa obvezen.

8. namerno povzročanje škode na vojaškem premoženju;
9. žaljivo ali nasilno obnašanje do podrejenih, predpostavljenih ali
drugih vojaških oseb na istem položaju oziroma do civilnih oseb.

61. člen
(vrste činov)

(3) Za pripadnike stalne sestave se kot kršitve vojaške discipline
štejejo tudi vse kršitve delovne dolžnosti, predpisane za delavce
v državni upravi.

(1) V Slovenski vojski so naslednji čini:

(4) Disciplinska odgovornost za pripadnike stalne sestave se
ugotavlja po postopku, predpisanem za delavce v državni upravi,
v kolikor ni s pravili službe določeno drugače.

- za podčastnike, slušatelje šole za častnike ter šole za častnike
vojnih enot vodnik, višji vodnik, štabni vodnik in praporščak;

- za vojake in slušatelje vojaških šol poddesetnik in desetnik;

- za častnike in generale podporočnik, poročnik, stotnik, major,
podpolkovnik, polkovnik, brigadir, generalpodpoikovnik in
generalpolkovnik.

58. člen
(disciplinski ukrepi)

(2) Mornariški častniški in admiralski čini so podporočnik, poročnik
korvete, poročnik fregate, kapitan korvete, kapitan fregate, kapitan
bojne ladje, kapitan, viceadmiral in admiral.

(1) Za kršitev vojaške discipline se lahko vojaškemu obvezniku
na služenju vojaškega roka izreče naslednje disciplinske ukrepe:
- opomin;

(3) Podčastniki in častniki, ki imajo nižji čin, kot je predpisan za
dolžnost, ki jo opravljajo v stalni ali v vojni sestavi, imajo pravico
do naslovnega čina, ki preneha, ko prenehajo opravljati dolžnost.

- javni opomin;
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Pravica do naslovnega čina ni izenačena s pravicami imetnikov
činov iz prejšnjih dveh odstavkov.

(3) Šolo za častnike vojnih enot kandidati opravijo med služenjem
vojaškega roka. Zanje ne velja prepoved članstva v političnih
strankah.

62. člen
(poviševanje vojakov in podeljevanje činov)

(4) V poveljniško-štabni šoli se šolajo častniki stalne in vojne
sestave.

(1) V čin poddesetnika ali desetnika se lahko poviša vojak ali
slušatelj vojaške šole.

(5) Ne glede na prvi odstavek toga člena se šola za častnike
lahko organizira kot visokošolsko izobraževanje v skladu z
zakonom.

(2) Vojaškemu obvezniku se lahko podeli čin vodnika, če izpolnjuje
predpisane pogoje in je opravil predpisano vojaško šolanje.

(6) Vojaške osebe se lahko za opravljanje določenih vojaških
dolžnosti šolajo v tujini oziroma se tuje vojaške osebe lahko šolajo
na vojaških šolah iz prvega odstavka tega člena.

(3) Podčastniku se lahko podeli čin podporočnika, če izpolnjuje
predpisane pogoje in je opravil predpisano vojaško šolanje.

(7) Podrobneje pogoje za vpis in programe za vojaške šole določa
minister.

(4) Vojake povišuje poveljnik bataljona ali njemu enak starešina
oziroma predstojnik vojaške šole.
(5) Čine podeljuje minister.

66. člen
(pravice in pooblastila vojaške policije)

63. člen
(poviševanje podčastnikov in častnikov)

(1) Vojaška policija ima pod pogoji, ki so predpisani za policijo,
pravico in pooblastila da:

(1) Podčastnik in častnik oziroma mornariški častnik je lahko
povišan v neposredno višji čin, če izpolnjuje naslednje pogoje:

1. opozarja ter daje navodila;

- ima predpisano splošno izobrazbo;

2. legitimira, napoti, vabi, privede, pridrži, omeji gibanje ali odvzame
prostost;

- je imenovan na dolžnost, na kateri se opravlja vojaška služba in
za katero se zahteva višji čin;

3. opravlja osebne preglede in preiskave, preglede prevoznih
sredstev, prtljage ter objektov in njihovih okolišev, ki so posebnega
pomena za obrambo;

- je dolžnost opravljal določen čas;

4. zaseže predmete;

- je uspešno končal vojaške vaje ali drugo vojaško usposabljanje;

5. uporablja prisilna sredstva, razen vodnega curka, konjenice in
lesene palice;

- je od zadnjega povišanja preteklo najmanj eno leto.
(2) Vojaškemu obvezniku se v vojnem stanju ali zaradi vojnih
izkušenj, pridobljenih v miru, lahko podeli čin ali se ga poviša v
neposredno višji čin, če je postavljen na dolžnost, za katero se
zahteva neposredno višji čin.

6. ureja in nadzoruje vojaški promet;

(3) Častnike do vključno brigadirja in kapitana povišuje minister
na predlog načelnika Generalštaba. Generale in admirale povišuje
predsednik republike na predlog ministra in po predhodnem
soglasju Vlade.

(2) Vojaška policija lahko pridrži vojaško osebo, ki pod vplivom
alkohola ali drugih omamnih sredstev moti javni red in mir ali
vojaško disciplino do iztreznitve, vendar ne dalj kot 24 ur.

7. zbira obvestila, od oseb zahteva podatke in ugotavlja istovetnost
oseb in predmetov.

(3) Pripadniki vojaške policije vojne sestave imajo pravice in
pooblastila vojaške policije le, kadar opravljajo vojaško službo.

(4) Minister pooblasti načelnika Generalštaba in druge poveljnike
za poviševanje podčastnikov.
(5) Vlada podrobneje predpiše pogoje in postopke za podeljevanje
činov, poviševanje vojakov, podčastnikov in častnikov ter odvzem
činov.

77. člen
(promet z vojaškim orožjem in opremo)
(1) Vojaško orožje in opremo lahko prodaja, izvaža ali uvaža le
gospodarska družba, zavod ali druga organizacija, ki pridobi
koncesijo Vlade.

64. člen
(vrste vojaških šol)

(2) Za vsak izvoz, uvoz ali tranzit vojaškega orožja in opreme
čez državno ozemlje je potrebno predhodno dovoljenje
ministrstva.

(1) Ministrstvo organizira :
-

šolo za podčastnike;
šolo za častnike;
šolo za častnike vojnih enot;
šolo za poveljniško-štabno usposabljanje.

(3) Minister najmanj enkrat letno poroča Vladi o izdanih dovoljenjih
za izvoz, uvoz in tranzit vojaškega orožja in opreme.
(4) Vlada predpiše, kaj se šteje za vojaško orožje in opremo.

(2) V šole iz prejšnjega odstavka se lahko vpišejo kandidati, ki
izpolnjujejo pogoje za poklicno delo v stalni sestavi vojske.
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obrambe v skladu z usmeritvami Državnega zbora v vojni, Vlada
imenuje državni operativni štab obrambe, ki ga sestavljajo
predstavniki vojaške in civilne obrambe, notranjih in zunanjih
zadev, varnostno obveščevalnih služb, varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami ter drugi.

78. člen
(proizvodnja vojaškega orožja in opreme)
(1) Kdor želi proizvajati vojaško orožje ali opremo, mora poleg
izpolnjevanja pogojev, določenih s splošnimi predpisi, predhodno
pridobiti soglasje ministrstva.

(5) Vlada lahko imenuje operativne štabe obrambe tudi za
posamezna območja države, ki so odgovorni državnemu
operativnemu štabu obrambe.

(2) Za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme se šteje tudi
proizvodnja posameznih sklopov ali sestavnih delov vojaškega
orožja in opreme.

(6) Odločitve in ukrepi, ki jih sprejme državni operativni štab
obrambe, so obvezni za vse, na katere se nanašajo.

(3) Ministrstvo v skladu s 74. členom tega zakona določi naloge
gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij iz prejšnjega
in tega člena v vojnem stanju ter izda podrobnejše predpise v
zvezi s preizkušanjem, označevanjem, transportom in
skladiščenjem vojaškega orožja in opreme.

(7) Operativni štabi obrambe iz četrtega in petega odstavka tega
člena nimajo pravice odločanja v zadevah, ki so z zakonom dane
v izrecno pristojnost posameznih državnih organov.

82. člen
(Državni zbor)

88. člen
(posebni pogoji)

(1) Državni zbor določa temeljne usmeritve za organizacijo in
izvajanje obrambe in pri tem zlasti:

(1) Za delavce na obrambnem področju veljajo predpisi o delavcih
v državni upravi, če s tem zakonom ni določeno drugače.

1. razglasi izredno stanje na predlog Vlade, kadar velika in splošna
nevarnost ogroža obstoj države, predvsem če grozi povečana
nevarnost napada na državo oziroma nastane neposredna vojna
nevarnost;

(2) Kdor želi poklicno opravljati delo na obrambnem področju,
mora biti državljan Republike Slovenije. Osebe z dvojnim
državljanstvom ne morejo poklicno opravljati dela na obrambnem
področju.

2. razglasi vojno stanje na predlog Vlade, če je izvršen napad na
državo;

(3) Kdorželi poklicno opravljati vojaško službo, mora poleg pogoja,
določenega v prejšnjem odstavku, izpolnjevati še naslednje pogoje:

3. odloči o uveljavitvi delovne in materialne dolžnosti v izrednem
stanju, ki je razglašeno zaradi povečane nevarnosti napada na
državo oziroma neposredne vojne nevarnosti;

- da je telesno in duševno sposoben za poklicno opravljanje
vojaške službe in da je odslužil vojaški rok;

4. odloči o splošni mobilizaciji in uporabi Slovenske vojske v
izrednem stanju, če je to razglašeno zaradi povečane nevarnosti
napada na državo oziroma neposredne vojne nevarnosti;

- da izjavi, da z dnem nastopa vojaške službe ne bo član nobene
politične stranke.

5. sprejema splošne dolgoročne programe razvoja in opremljanja
Slovenske vojske;

. (4) Za ženske služenje vojaškega roka ni pogoj za sklenitev
delovnega razmerja.

6. preko pristojnega delovnega telesa določa strateške smeri
delovanja obveščevalno varnostne službe ministrstva kot
sestavnega dela varnostno obveščevalne dejavnosti države.

(5) Ustrezna splošna izobrazba iz tretjega odstavka tega člena
je za vojaka praviloma končana poklicna šola, za podčastnika
srednja in za častnika višja ali visoka šola.

(2) Šteje se, da je z razglasitvijo vojnega stanja sprejeta tudi
odločitev o izvedbi splošne mobilizacije in uporabi Slovenske
vojske.

(6) Minister določi kriterije za ugotavljanje sposobnosti iz prve
alinee tretjega odstavka tega člena.

(3) Državni zbor nadzira organizacijo, priprave in izvajanje
obrambe države neposredno in preko pristojnih delovnih teles.

89. člen
(sklenitev delovnega razmerja brez objave)

- da ima ustrezno splošno izobrazbo;

(1) Delovno razmerje na obrambnem področju se lahko brez
javne objave sklene za delovna mesta:

84. člen
(Vlada)

- višjih upravnih in upravnih delavcev oziroma strokovno tehničnih
delavcev, ki opravljajo operativna dela civilne obrambe, upravnih
zvez, informatike in telekomunikacij, kriptozaščite in
protielektronske zaščite, tehnične zaščite, vojaške, razvojne in
strokovno varnostne zadeve;

(1) Vlada usklajuje organizacijo, priprave in vodi izvajanje vojaške
ter civilne obrambe države.
(2) Vlada neposredno vodi civilno obrambo, usklajeno z vojaško
obrambo, ter skrbi za izvajanje nujnih ukrepov po razglasitvi
izrednega ali vojnega stanja.

- poveljnikov vojaških teritorialnih poveljstev in njihovih
namestnikov, poveljnikov bataljonov in drugih, njim enakih ali višjih
položajev;

(3) Vlada odloča o sodelovanju Slovenske vojske pri izvrševanju
obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah.

- starešin, ki opravljajo operativne dolžnosti v vojski;

(4) Za operativno usklajevanje vojaške in civilne obrambe,
varnostnih nalog, izvajanje zaščite in reševanja ter za izvajanje
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(2) Delovna mesta iz prejšnjega odstavka se določijo s
sistematizacijo in formacijo.

(4) Kandidat, ki je uspešno opravil šolo za častnike, organizirano
kot visokošolsko izobraževanje, lahko sklene pogodbo o zaposlitvi
brez dodatnih pogojev, določenih v drugem odstavku tega člena.

90. člen
(štipendisti za delo v vojski)

(5) Ženskam se v pripravniško dobo všteva stažiranje v vojaških
enotah pred ali po končani vojaški šoli iz drugega odstavka tega
člena.

(1) Štipendisti na srednjih, višjih in visokih šolah, ki imajo med
šolanjem skfenjeno štipendijsko pogodbo z ministrstvom, po
šolanju opravijo vojaški rok v skladu z zakonom.

93. člen
(pravice in dolžnosti med trajanjem pogodbe o
zaposlitvi)

(2) Štipendisti iz prejšnjega odstavka po končanem šolanju z
ministrstvom sklenejo pogodbo o zaposlitvi v stalni sestavi vojske.

(1) Med trajanjem pogodbe o zaposlitvi ima pripadnik stalne
sestave:

(3) Štipendist, ki po svoji volji ne sklene pogodbe o zaposlitvi iz
prejšnjega odstavka, mora ministrstvu vrniti prejemke, ki jih je
prejel v času štipendiranja in služenja vojaškega roka, v času, ki
je enak času štipendiranja in opravljanja vojaškega roka.

- dolžnost, da se udeležuje dopolnilnega vojaško strokovnega
usposabljanja po predpisanih programih;

(4) Prejemke, ki jih je štipendist prejel med služenjem vojaškega
roka, je dolžan v primeru iz prejšnjega odstavka vrniti v višini, ki
presega prejemke drugih vojaških obveznikov med služenjem
vojaškega roka.

- pravico, da opravi osnovno ali dopolnilno vojaško strokovno
usposabljanje po programih, ki niso obvezni, če izpolnjuje
zahtevane pogoje.
(2) Pripadnik stalne sestave lahko pogodbo o zaposlitvi
enostransko odpove, pri čemer mora glede na čas trajanja
pogodbe o zaposlitvi ministrstvu vrniti sorazmerno višino stroškov
osnovnega vojaško strokovnega usposabljanja. Povračila
stroškov usposabljanja je oproščen, če je moral pogodbo o
zaposlitvi odpovedati zaradi zdravstvenih razlogov.

91. člen
(konkurenčna prepoved)
(1) Vodje uprav in samostojnih organizacijskih enot ministrstva
ter določenih notranjih organizacijskih enot, načelnik Generalštaba
in njegovi namestniki ter pomočniki, poveljniki pokrajin in območij,
operativnih poveljstev, brigad in njim enakih ali višjih enot med
poklicnim delom v obrambi ne smejo sodelovati v upravljanju
podjetij, zavodov oziroma gospodarskih družb.

(3) Pripadnik, ki mu je iztekel pogodbeno dogovorjeni rok dela v
vojski in pogodbe o zaposlitvi ni podaljšal, ima pravico do
povprečne plače zadnjih šestih mesecev še:
- vojak dva meseca;

(2) Minister določi delovna mesta iz prejšnjega odstavka.

- podčastnik tri mesece;
92. člen
(pogodba o zaposlitvi)

- častnik štiri mesece.
(4) Po izteku vsakega nadaljnjega pogodbeno podaljšanega roka
se pravica iz prejšnjega odstavka podaljša še za en mesec,
vendar skupno ne več kot za dva meseca.

(1) Kdor izpolnjuje pogoje za poklicno opravljanje vojaške službe,
lahko z ministrstvom sklene pogodbo o zaposlitvi kot kandidat za
vojaka, podčastnika ali častnika. Pogodba se sklene:
- za vojaka za pet let in se nato lahko podaljšuje za enako časovno
obdobje, vendar ne dalj kot do 45. leta starosti;

94. člen
(odpoved pogodbe o zaposlitvi)

- za podčastnika za deset let in se nato lahko podaljšuje za
časovno obdobje po pet let, vendar ne dalj kot do 55. leta starosti;

(1) Ministrstvo lahko pripadniku stalne sestave enostransko
odpove pogodbo o zaposlitvi v primeru:

- za častnika za deset let in se nato lahko podaljšuje za časovno
obdobje po pet let.

- če preneha izpolnjevati posebne pogoje iz 88. člena tega zakona
ali se ne udeležuje obveznih oblik dopolnilnega vojaškega
strokovnega usposabljanja;

(2) Kandidat, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi iz prejšnjega
odstavka, mora uspešno opraviti vojaško strokovno
usposabljanje, in sicer:

- če je kršil vojaško disciplino;
• če preneha potreba po dolžnosti, ki jo opravlja, ali če se zmanjša
stalna sestava, pa ni mogoča njegova razporeditev na drugo
delo.

- kandidat za vojaka osnovno vojaško strokovno usposabljanje v
enem letu od sklenitve pogodbe;
- kandidat za podčastnika šolo za podčastnike v enem letu od
sklenitve pogodbe;

(2) Če vzrok za prenehanje pogodbe o zaposlitvi ni na strani
pripadnika, mu pripadajo pravice iz tretjega in četrtega odstavka
prejšnjega člena. (Razveljavitev - odločba US (če je opravil najmanj
dve tretjini pogodbeno dogovorjenega časa, za katerega je sklenil
delovno razmerje.)

- kandidat za častnika šolo za častnike v dveh letih od sklenitve
pogodbe.
(3) Kandidatu iz prejšnjega odstavka, ki vojaško strokovnega
usposabljanja ne opravi uspešno, se pogodba o zaposlitvi
prekine.
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95. člen
(usposobitev za civilni poklic)

99. člen
(pravica do stavke)

(1) Pripadnik stalne sestave, ki je v Slovenski vojski delal najmanj
15 let, ima po prenehanju delovnega razmerja poleg pravic iz 93.
člena tega zakona tudi pravico do usposobitve za civilni poklic,
ne glede na vzrok prenehanja delovnega razmerja.

(1) Vojaške osebe med opravljanjem vojaške službe nimajo
pravice do stavke.
(2) Delavci, ki opravljajo upravne in strokovne zadeve na
obrambnem področju, uresničujejo pravico do stavke pod pogoji,
ki jih določa zakon za delavce v državni upravi.

(2) Pravica iz prejšnjega odstavka obsega pokritje stroškov
šolanja ali druge vrste usposabljanja, ki traja največ dve leti po
prenehanju delovnega razmerja.

(3) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka morajo delavci med
stavko zagotoviti;

(3) Medsebojne obveznosti med ministrstvom in upravičencem
do pokritja stroškov usposabljanja za civilni poklic se uredijo s
posebno pogodbo.

nemoteno opravljanje vojaških zadev ter drugih zadev,
povezanih z uresničevanjem temeljnih dolžnosti državljanov,
gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij na
obrambnem področju;

96. člen
(posebni delovni pogoji)

nemoteno opravljanje zadev civilne obrambe;

(1) Delavec, ki poklicno opravlja delo na obrambnem področju, je
po odločitvi nadrejenega dolžan zaradi potreb službe opravljati
delo v posebnih delovnih pogojih.

neprekinjeno pripravljenost za izvajanje ukrepov za
pripravljenost, kurirske službe in mobilizacije;
neprekinjeno delovanje dežurnih služb, informacijskega ter
telekomunikacijskega sistema;

(2) Posebni delovni pogoji so:
delo ob nedeljah ali praznikih;

nemoteno in neprekinjeno opravljanje vseh zadev in nalog,
povezanih z materialno in zdravstveno oskrbo vojske,
vzdrževanjem sredstev, objektov in opreme, transportom in
skladiščenjem ža vojaške potrebe.

delo v deljenem delovnem času;
delo daljše od polnega delovnega časa;

(4) Vojaške osebe in delavci, ki opravljajo upravne in strokovne
zadeve na obrambnem področju, nimajo pravice do stavke, če
grozi povečana nevarnost napada na državo ali če je nastala
neposredna vojna nevarnost, oziroma če je razglašeno izredno
ali vojno stanje, toliko časa, dokler tako stanje ni odpravljeno.
Prepoved stavke velja tudi za druge razmere, če sta ogroženi
varnost in obramba države in take razmere ugotovi Vlada.

dežurstvo kot redna oblika dela oziroma dežurstvo, ki se
odreja izjemoma;
delo v terenskih razmerah na določenem kraju in času;
pripravljenost za delo;
bivanje v vojaški enoti ali zavodu oziroma drugem določenem
mestu;

100. člen
(varnost in zdravje pri delu)

izraba ali prekinitev dopusta v skladu s potrebami službe.

(1) Pri opravljanju dela v upravnih prostorih, ambulantah, kuhinjah,
okrepčevalnicah, splošnih delavnicah ter skladiščih, v katerih se
ne skladišči vojaško orožje in oprema, se uporabljajo splošni
predpisi o varstvu pred požarom ter o varnosti in zdravju delavcev
pri delu.

(3) Če delavec med dežurstvom ali pripravljenostjo za delo dela,
se čas dejanskega dela šteje za delo v podaljšanem delovnem
času.
(4) Če opravljeno delo delavca presega predpisano mesečno
oziroma tedensko delovno obveznost, se razlika šteje kot delo
preko polnega delovnega časa.

(2) Minister predpiše ukrepe in postopke za zagotavljanje varstva
pred požarom, varnosti in zdravja delavcev pri delu za dela na
področju obrambe, pri katerih se ne uporabljajo splošni predpisi.

97. člen
(odrejanje dela v posebnih delovnih pogojih)

101. člen
(organizacija in pristojnosti)

Delo v posebnih delovnih pogojih se odredi, če to terjajo varnostne
razmere, oziroma kadar je le tako mogoče opraviti določene
naloge, ki jih ni mogoče odlagati, opravljene pa morajo biti v
določenem roku.

(1) Upravne in strokovne zadeve na področju obrambe opravlja,
če z zakonom ni določeno drugače, ministrstvo.

98. člen
(razporeditev na drugo delo)

(2) Upravne in strokovne zadeve na področju obrambe na
določenih urbano in geografsko povezanih območjih države
opravljajo uprave ministrstva za obrambo, ki imajo svoje izpostave
za območje ene ali več lokalnih skupnosti. Uprave za obrambo in
njihove izpostave določa minister.

(1) Delavec je lahko razporejen po službeni potrebi na nižje
vrednoteno delovno mesto za najdalj eno leto ali na delo v drug
kraj.

(3) Uprave za obrambo iz prejšnjega odstavka skrbijo za priprave
civilne obrambe in odločajo v upravnih zadevah na prvi stopnji v
zvezi z dolžnostmi državljanov, gospodarskih družb, zavodov in
drugih organizacij, določenih s tem zakonom.

(2) Delavec iz prejšnjega odstavka obdrži enako plačo, kot jo je
imel pred razporeditvijo, če je to zanj ugodneje ter druge pravice
v skladu z zakonom.
poročevalec, št. 17
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(4) V upravnih zadevah na drugi stopnji odloča minister oziroma
predstojnik pristojnega organa v sestavi.

2. če na zahtevo upravnega organa, pristojnega za obrambne
zadeve, ne da podatkov iz 20. člena (prvi odstavek 22. člena);

(5) Minister predpiše obliko in vsebino službenih in drugih izkaznic,
določenih s tem zakonom, ter merila in kriterije za zagotavljanje
osebne oborožitve in opreme, ki jo uporabljajo državni organi in
drugi izvajalci civilne obrambe v vojnem stanju.

3. če v predpisanem roku ne prijavi pristojnemu organu sprememb
podatkov (23. člen);

102. člen
(informacijski in telekomunikacijski sistem)

5. če vnese zaupne podatke v javne publikacije v nasprotju s
tretjim odstavkom 28. člena tega zakona;

(1) Za opravljanje upravnih in strokovnih zadev ministrstvo
organizira enoten in avtonomen informacijski ter telekomunikacijski
sistem, ki obsega tudi potrebe vojske.

6. če brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem opravlja meritve,
snemanja ali raziskave v objektih oziroma okoliših objektov iz 29.
člena tega zakona;

(2) Minister predpiše, na katerih ravneh organiziranja sistema iz
prejšnjega odstavka delujejo dežurne službe in s kakšnimi
nalogami.

7. če brez pooblastila ali v nasprotju s pooblastilom opravlja
aerosnemanja iz prvega odstavka 31. člena tega zakona;

4. če ne varuje državne, vojaške ali uradne skrivnosti v skladu z
28. členom tega zakona;

8. če brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem pristojnih organov
opravlja raziskovanja na področjih, za katera je predpisano, da
so pomembna za obrambo (drugi odstavek 31. člena);

103. člen
(usposabljanje)

9. kdor reproducira ali uporablja oznako pripadnosti in druge
oznake, ki se uporabljajo v Slovenski vojski (četrti odstavek 41.
člena);

(1) Za usposabljanje državljanov, ki organizirajo in izvajajo ali so
odgovorni za priprave civilne obrambe, ter delavcev, ki opravljajo
upravne in strokovne zadeve na področju obrambe, ministrstvo
organizira usposabljanje v ustrezni izobraževalni organizacijski
enoti.

10. če ne izvrši kadrovskih in drugih priprav za določeno
proizvodnjo in storitve v vojni (tretji odstavek 74. člena);

(2) Programe usposabljanja iz prejšnjega odstavka predpisuje
minister. Če usposabljanje organizira drugo ministrstvo, daje minister soglasje k programu usposabljanja.

11. če preizkuša, označuje, opravlja transport ali skladiščenje
vojaškega orožja in opreme v nasprotju s predpisi iz tretjega
odstavka 78. člena tega zakona;

(3) Ministrstvo v skladu s programi pomaga Združenju slovenskih
častnikov in drugim organizacijam, katerih dejavnost je posebnega
pomena za obrambo.

12. če ne ravna v skladu z inšpekcijskim ukrepom Inšpektorata
Republike Slovenije za obrambo iz 87. člena tega zakona;
13. če kot pridobitno ali profitno dejavnost opravlja dejavnost iz
prvega odstavka 104. člena tega zakona;14. če ne uskladi priprav
in organiziranosti v roku iz 114. člena tega zakona.

(4) Stroške usposabljanja krije tisti, ki je usposabljanje organiziral.
104. člen
(prepoved pridobitne dejavnosti)

(2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.

(1) Kot pridobitne ali protitne dejavnosti ni dovoljeno opravljati:

(3) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba državnega organa, ki stori
prekršek iz 4., 5. in 12. točke prvega odstavka tega člena.

- priprav civilne obrambe in usposabljanja za njeno izvajanje;
• vojaško strokovnega usposabljanja;
- delovanja informacijskega in telekomunikacijskega sistema na
področju obrambe;

106. člen
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
posameznik:

- kriptografskega in protielektronskega varovanja prenosa
podatkov na področju obrambe.
(2) Prepoved iz prejšnjega odstavka se ne nanaša na izvedbo
posameznih projektov ali del, ki jih naroči ministrstvo pri zunanjih
izvajalcih.

1. če ne izvršuje ali se kako drugače izmika izvrševanju vojaške,
delovne ali materialne dolžnosti iz 6. člena tega zakona oziroma
usposabljanju za vojaško ali delovno dolžnost iz 13. člena tega
zakona;

105. člen

2. če ne varuje državne, vojaške, uradne ali poslovne skrivnosti
v skladu s 14. členom tega zakona;

(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi
s samostojnim opravljanjem dejavnosti;

3. če se na poziv pristojnega organa brez opravičenega razloga
ne zglasi na določenem kraju in ob določenem času oziroma ne
dostavi materialnega sredstva (prvi odstavek 15. člena);

1. če ne izvršuje ali se kako drugače izmika izvrševanju materialne
dolžnosti (drugi in tretji odstavek 11. člena);

4. če se kljub prepovedi iz 16. člena tega zakona prosto giblje na
območju, kjer potekajo boji;
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5. če v predpisanem roku ne prijavi pristojnemu organu sprememb
podatkov (23. člen);

(3) Odločbo o prenehanju delovnega razmerja s pravico do
pokojnine izda minister. Odločba je dokončna.

6. če brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem opravlja meritve,
snemanja ali raziskave v objektih oziroma okoliših objektov iz 29.
člena tega zakona;

(4) Pokojnino odmeri in izplačuje Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije.
(5) Sredstva za razliko med pokojnino po splošnih predpisih in
pokojnino po tem zakonu se zagotavljajo iz proračuna Republike
Slovenije.

7. če opravlja aerosnemanja za namene iz prvega odstavka 31.
člena brez pooblastila oziroma v nasprotju s pooblastilom
pristojnega organa;

109. člen
(uporaba zakona za zaposlene)

8. če brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem pristojnih organov
opravlja raziskovanja na področjih, za katera je predpisano, da
so pomembna za obrambo (31. člen);

(1) Določbe tega zakona, ki določajo ustrezno stopnjo splošne
izobrazbe za poklicno delo v vojski, 9e ne uporabljajo za tiste, ki
so bili pripadniki stalne sestave Teritorialne obrambe na dan
18.7.1991 in če so ob uveljavitvi tega zakona imeli najmanj 15 let
skupne zavarovalne dobe.

9. če reproducira ali uporablja oznako pripadnosti in druge oznake,
ki se uporabljajo v Slovenski vojski (četrti odstavek 41. člena);
10. če nosi vojaško uniformo ali dele te uniforme v nasprotju s
pooblastilom iz 50. člena tega zakona in pravili službe;

(2) Pripadniki stalne sestave iz prejšnjega odstavka, ki ne
izpolnjujejo pogoja skupne zavarovalne dobe, morajo manjkajočo
stopnjo splošne izobrazbe pridobiti v desetih letih po uveljavitvi
tega zakona.

11. če ne hrani osebne oborožitve in vojaške opreme v skladu s
četrtim odstavkom 55. člena tega zakona;
12. če je bil kot pripadnik rezervne sestave v miru zaradi kršitve
vojaške discipline predčasno odpuščen iz enote (tretji odstavek
58. člena);

110. člen
(prevzem sredstev in opreme)

13. če se ne ravna v skladu z omejitvami iz drugega in tretjega
odstavka 76. člena tega zakona;

(1) V skladu z zakonom ministrstvo prevzame po stanju na dan
31.12.1993 opremo in oborožitev enot za zveze, centrov za
obveščanje, oborožitev ter opremo, namenjeno za delo občinskih
upravnih in drugih organov, podjetij, zavodov in drugih organizacij
za delo v vojni, arhive ter drugo dokumentacijo za izvrševanje
temeljne dejavnosti upravnih organov na področju obrambe ter
zaščite.

14. če organizira stavko ali stavka v nasprotju z 99. členom tega
zakona.
107. člen
(vrednotenje posebnih delovnih razmer)

(2) Oborožitev in oprema iz prejšnjega odstavka z dnem
uveljavitve tega zakona postanejo državna last.

Do sprejema predpisov, ki bodo uredili vrednotenje posebnih
delovnih razmer in odgovornosti za delavce v državni upravi, se
za delavce, ki poklicno delajo na obrambnem področju, uporabljajo
predpisi, ki so veljali na dan uveljavitve tega zakona.

(3) Iz opreme iz prvega odstavka tega člena je izvzeta oprema,
namenjena zaščiti in reševanju ter organom za notranje zadeve.
(4) Za uporabo poslovnih in drugih prostorov, v katerih so ob
uveljavitvi tega zakona poslovali upravni organi, pristojni za
obrambne zadeve, in opreme teh prostorov, ministrstvo sklene z
občinami oziroma mestom ustrezne pogodbe.

108. člen
(zavarovanje)
(1) Do sprejema predpisov o dodatnem zavarovanju oziroma
predpisov, ki bodo enotno uredili štetje zavarovalne dobe s
povečanjem, se za delavce, ki opravljajo vojaško službo,
uporabljajo predpisi, ki so veljali na dan uveljavitve tega zakona.

111. člen
(prevzem delavcev)

(2) Delavcem, ki so pridobili varstvo zatečenih statusnih, socialnih
in drugih pravic po 14. členu ustavnega zakona za izvedbo
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-1) s pristopom v Teritorialno
obrambo Republike Slovenije in delavcem, ki so bili pripadniki
stalne sestave Teritorialne obrambe na dan 18.7.1991, pa jih v
šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona ni mogoče razporediti
na delo oziroma jim zagotoviti druge ustrezne zaposlitve niti izven
državne uprave, preneha delovno razmerje s pravico do
pokojnine, če imajo najmanj 25 (moški) oziroma 20 let (ženske)
skupne pokojninske dobe. Pokojnina se jim odmeri v višini 85%
pokojninske osnove, ki jo predstavlja njegova povprečna mesečna
plača v zadnjem koledarskem letu oziroma primerljiva plača za
zaposlenega delavca v Teritorialni obrambi z enako izobrazbo
kot delavca, ki je bil zaposlen brez razporeditve do upokojitve, če
je to zanj ugodneje.
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(1) Ministrstvo v skladu z zakonom prevzame tudi delavce
občinskih in mestnih upravnih organov, pristojnih za obrambne
zadeve.
(2) Z dnem prevzema delavcev upravnih organov, pristojnih za
obrambne zadeve, so predstojniki teh organov dolžni ministru
ponuditi svoj odstop.
112. člen
(prevzem pristojnosti)
(1) V skladu z zakonom nadaljujejo dosedanji občinski in mestni
upravni organi, pristojni za obrambne zadeve, delo kot izpostave
uprav za obrambo ministrstva in opravljajo tiste upravne in
strokovne zadeve, kot so jih opravljali do tega roka.
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(2) Upravni postopki, ki so v teku, se dokončajo v skladu s tem
zakonom.

(2) Organi, določeni s tem zakonom, so dolžni izdati izvršilne
predpise v šestih mesecih po uveljavitvi zakona.

(3) Ministrstvo in občine s pogodbo uredijo način opravljanja zadev
s področja zaščite in reševanja v prehodnem obdobju oblikovanja
samoupravnih lokalnih skupnosti.

115. člen
(veljavnost zakona)

113. člen
(premoženje za potrebe obrambe)

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o obrambi
in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91), razen določb 135. in 136.
člena, ki prenehajo veljati z dnem uveljavitve predpisov iz 107. in
108. člena tega zakona.

(1) Premoženje, s katerim upravlja ministrstvo, postane z dnem
uveljavitve tega zakona državna lastnina.

116. člen

(2) Vlada podrobneje uredi evidence in način upravljanja
premoženja iz prejšnjega odstavka ter postopek za izkazovanje
v katastru in prostorskih aktih.

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

114. člen
(uskladitev priprav in predpisov)
(1) Priprave in organizacijo obrambe je treba uskladiti s tem
zakonom v enem letu po njegovi uveljavitvi.

20. februar 2002
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI
EVROPSKE SKUPNOSTI

1. Naslov predloga akta:
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
obrambi, EVA 2001-1911-0051.

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

2. Skladnost predloga akta z določbami evropskega sporazuma
o pridružitvi:
a. navedba določb evropskega sporazuma o pridružitvi, ki
se nanašajo na predloženo gradivo - s sporazumom ni
predvideno usklajevanje predmetnega področja,
b. v kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče
obveznosti izpolnjene,
/
c. razlogi za neizpolnitev obveznosti.
/

5. Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino.
/
6. Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik.
NE
7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX,
Komisija ES, države članice ES, SIGMA, OECD, Univerza...).
NE

3. Skladnost predloga akta s predpisi ES:
a) direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno),
/
b) ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES,
/
c) razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost.
/

poročevalec, št. 17

8. Povezave z državnim programom za prevzem pravnega reda
ES in upoštevanje roka za uskladitev.
/

Pravna služba
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- EPA 446 - III

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

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
2001-1811-0083
Številka: 422-23/2001-10
Ljubljana, 12.02.2002

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve,
- mag. Anton Rop, minister za finance,
- Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
- Darko Končan, državni sekretar v Ministrstvu za finance,
- Peter A. Bekeš, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve,
- Marija Ferlež, državna podsekretarka v Ministrstvu za finance.

Vlada Republike Slovenije je dne 12.02.2002 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ITALIJANSKE
REPUBLIKE O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČEVANJA
IN PREPREČEVANJU DAVČNIH UTAJ V ZVEZI Z DAVKI OD
DOHODKA IN PREMOŽENJA Z DODATNIM PROTOKOLOM,
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah.

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

1. člen

2. člen

Ratificira se Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Italijanske republike o izogibanju dvojnega obdavčevanja in
preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in
premoženja z dodatnim protokolom, podpisana v Ljubljani dne 11.
septembra 2001.

Konvencija z dodatnim protokolom se v izvirniku v slovenskem
in angleškem jeziku glasi:*

* Besedilo konvencije z dodatnim protokolom v Italijanskem Jeziku je na vpogled v
Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike
Slovenije.
20. februar 2002
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KONVENCIJA
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ITALIJANSKE REPUBLIKE O
IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČEVANJA IN PREPREČEVANJU DAVČNIH UTAJ V
ZVEZI Z DAVKI OD DOHODKA IN PREMOŽENJA

Vlada Republike Slovenije in Vlada Italijanske republike sta se

4. Ta konvencija se uporablja tudi za kakršne koli enake ali
vsebinsko podobne davke, ki se uvedejo po datumu podpisa
te konvencije dodatno k obstoječim davkom ali namesto njih.
Pristojna organa držav pogodbenic drug drugega uradno
obvestita o vseh bistvenih spremembah njunih davčnih
zakonodaj.

v želji, da bi sklenili konvencijo o izogibanju dvojnega
obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od
dohodka in premoženja,
sporazumeli, kot sledi:

II. poglavje

I. poglavje

Opredelitev izrazov

Področje uporabe konvencije

3. člen
SPLOŠNA OPREDELITEV IZRAZOV

1. člen
OSEBE, ZA KATERE SE UPORABLJA KONVENCIJA

1. Za namene te konvencije; razen če sobesedilo zahteva
drugače:

Ta konvencija se uporablja za osebe, ki so rezidenti ene ali obeh
držav pogodbenic.

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

2. člen
DAVKI, ZA KATERE SE UPORABLJA KONVENCIJA
1. Ta konvencija se uporablja za davke od dohodka in
premoženja, ki se uvedejo v imenu vsake države pogodbenice
ali njenih političnih ali upravnih enot ali lokalnih oblasti, ne
glede na način njihove uvedbe.

b) izraz "Italija" pomeni Italijansko Republiko in vsako
območje za teritorialnim morjem, ki se določi kot območje,
na katerem Italija v skiadu s svojo zakonodajo in z
mednarodnim pravom izvaja suverene pravice v zvezi z
raziskovanjem in izkoriščanjem naravnih virov morskega
dna, njegovega podzemlja ter morja nad njim;

2. Za davke od dohodka in premoženja se štejejo vsi davki,
uvedeni na celoten dohodek, celotno premoženje ali na
sestavine dohodka ali premoženja, vključno z davki od dobička
iz odtujitve premičnin ali nepremičnin, davki na skupne zneske
mezd ali plač, ki jih plačujejo podjetja, ter davki od povečanja
premoženja.

c) izraza "država pogodbenica" in "druga država
pogodbenica" pomenita, kot zahteva sobesedilo, Slovenijo
ali Italijo;

3. Obstoječi davki, za katere se uporablja ta konvencija, so
zlasti:

d) izraz "oseba" vključuje posameznika, družbo in katero
koli drugo telo, ki združuje več oseb;

a) v Sloveniji:
1. davek od dobička pravnih oseb;
2. davek od dohodka posameznikov (dohodnina);
3. davek od premoženja

e) izraz "družba" pomeni katero koli korporacijo ali kateri
koli subjekt, ki se za davčne namene obravnava kot
korporacija;
f) izraza "podjetje države pogodbenice" in "podjetje druge
države pogodbenice" pomenita podjetje, ki ga upravlja
rezident države pogodbenice, in podjetje, ki ga upravlja
rezident druge države pogodbenice;

(v nadaljevanju "slovenski davek");
b) v Italiji:
1. davek od osebnega dohodka (l'imposta sul reddito delle
persone fisiche);

g) izraz "mednarodni promet" pomeni kakršen koli prevoz z
ladjo ali letalom, ki ga opravlja podjetje, ki ima sedež
dejanske uprave v državi pogodbenici, razen če ladja ali
letalo opravlja prevoze samo med kraji v drugi državi
pogodbenici;

2. davek od dohodka pravnih oseb (l'imposta sul reddito delle
persone giuridiche);
3. regionalni davek od proizvodnih dejavnosti (l'imposta regionale
sulle attivita produttive)

h) izraz "državljani" pomeni:

ne glede na to, ali se pobirajo pri viru dohodka ali ne

(i) vse posameznike, ki imajo državljanstvo države
pogodbenice;

(v nadaljevanju "italijanski davek").
poročevalec, št. 17
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c)
d)
e)
f)
g)

(ii) vse pravne osebe, osebne družbe in združenja,
katerih status izhaja iz veljavne zakonodaje v državi
pogodbenici;
i)

izraz "pristojni organ" pomeni:
(i) V Sloveniji Ministrstvo za finance ali pooblaščenega
predstavnika tega ministrstva;

pisarno,
tovarno,
delavnico,
rudnik, kamnolom ali drug kraj pridobivanja naravnih virov,
gradbišče ali projekt gradnje ali montaže, ki traja več kot
dvanajst mesecev.

3. Šteje se, da izraz "stalna poslovna enota" ne vključuje:

(ii) V Italiji Ministrstvo za ekonomijo in finance.

a) uporabe prostorov samo za namen skladiščenja,
razstavljanja ali dostave dobrin ali blaga, ki pripada
podjetju;

2. Ko država pogodbenica uporablja to konvencijo, ima kateri
koli izraz, ki v njej ni opredeljen, razen če sobesedilo zahteva
drugače, pomen, ki ga ima po pravu te države pogodbenice
v zvezi z davki, za katere se konvencija uporablja.

b) vzdrževanja zaloge dobrin ali blaga, ki pripada podjetju,
samo za namen skladiščenja, razstavljanja ali dostave;
c) vzdrževanje zaloge dobrin ali blaga, ki pripada podjetju,
samo za namen predelave s strani drugega podjetja;

4. člen
REZIDENT

d) vzdrževanje stalnega mesta poslovanja samo za namen
nakupa dobrin ali blaga ali zbiranja informacij za podjetje;

1. Za namene te konvencije izraz "rezident države
pogodbenice" pomeni katero koli osebo, ki je po zakonodaji
te države dolžna plačevati davke zaradi svojega stalnega
prebivališča, prebivališča, sedeža uprave ali katerega koli
drugega podobnega merila. Ta izraz pa ne vključuje katere
koli osebe, ki je dolžna plačevati davke v tej državi samo v
zvezi z dohodki iz virov v tej državi ali premoženja v njej.

e) vzdrževanja stalnega mesta poslovanja samo za namen
oglaševanja, dajanja informacij, znanstvenega
raziskovanja ali podobnih dejavnosti pripravljalne ali
pomožne narave za podjetje.
4. Oseba, ki v državi pogodbenici deluje v imenu podjetja druge
države pogodbenice - ki ni zastopnik z neodvisni statusom,
za katerega se uporablja peti odstavek - se šteje za stalno
poslovno enoto v prvi omenjeni državi, če ima in v tej državi
običajno uporablja pooblastilo za sklepanje pogodb v imenu
podjetja, razen če so njene dejavnosti omejene na nakup
dobrin ali blaga za podjetje.

2. Kadar je zaradi določb prvega odstavka posameznik rezident
obeh držav pogodbenic, se njegov status določi na naslednji
način:
a) šteje se za rezidenta države pogodbenice, v kateri ima
na razpolago stalno prebivališče. Če ima stalno
prebivališče na razpolago v obeh državah pogodbenicah,
se šteje za rezidenta države pogodbenice, s katero ima
tesnejše osebne in ekonomske odnose (središče
življenjskih interesov);

5. Ne šteje se, da ima podjetje države pogodbenice stalno
poslovno enoto v drugi državi pogodbenici samo zato, ker
opravlja posle v tej drugi državi prek posrednika, splošnega
komisionarja ali katerega koli drugega zastopnika z
neodvisnim statusom, če te osebe delujejo v okviru svojega
rednega poslovanja.

b) če ni mogoče opredeliti države pogodbenice, v kateri ima
središče življenjskih interesov, ali če nima v nobeni od
držav pogodbenic na razpolago stalnega prebivališča,
se šteje za rezidenta države pogodbenice, v kateri ima
običajno bivališče;
c) če ima običajno bivališče v obeh državah pogodbenicah
ali v nobeni od njiju, se šteje za rezidenta države
pogodbenice, katere državljan je;

6. Dejstvo, da družba, ki je rezident države pogodbenice,
nadzoruje družbo, ki je rezident druge države pogodbenice
ali opravlja posle v tej drugi državi (prek stalne poslovne
enote ali drugače) ali je pod nadzorom take družbe, samo po
sebi še ne pomeni, da je ena od družb stalna poslovna enota
druge.

d) če je državljan obeh držav pogodbenic ali nobene od
njiju, pristojna organa držav pogodbenic vprašanje rešita
s skupnim dogovorom.

III. poglavje

3. Kadar je zaradi določb prvega odstavka oseba, ki ni
posameznik, rezident obeh držav pogodbenic, se šteje, da je
rezident države, v kateri ima sedež dejanske uprave.

Obdavčevanje dohodka
6. člen
DOHODEK IZ NEPREMIČNIN

5. člen
STALNA POSLOVNA ENOTA

1. Dohodek rezidenta države pogodbenice, ki izhaja iz
nepremičnin (vključno z dohodkom iz kmetijstva ali
gozdarstva), ki so v drugi državi pogodbenici, se lahko
obdavči v tej drugi državi.

1. Za namene te konvencije izraz "stalna poslovna enota"
pomeni stalno mesto poslovanja, prek katerega se v celoti ali
delno opravljajo posli podjetja.

2. Izraz "nepremičnine" ima pomen, ki ga določa pravo države
pogodbenice, v kateri je ta nepremičnina. Izraz vedno vključuje
premoženje, ki je sestavni del nepremičnin, živino in opremo,
ki se uporablja v kmetijstvu in gozdarstvu, pravice, za katere

2. Izraz "stalna poslovna enota" še posebej vključuje:
a) sedež uprave,
b) podružnico,
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matično pristanišče, ali če nima takega matičnega pristanišča,
v državi pogodbenici, katere rezident je ladijski prevoznik.

veljajo določbe splošnega prava v zvezi z zemljiško lastnino.
Užitek na nepremičninah in pravice do spremenljivih ali stalnih
plačil kot odškodnina za izkoriščanje ali pravico do izkoriščanja
nahajališč rude, virov ter drugega naravnega bogastva se
prav tako štejejo za "nepremičnine". Ladje, čolni in letala se
ne štejejo za nepremičnine.

3. Določbe prvega odstavka se uporabljajo tudi za dobiček iz
udeležbe v interesnem združenju (pool), mešanem podjetju
ali mednarodni prevozni agenciji.

3. Določbe prvega odstavka se uporabljajo za dohodek, ki se
ustvari z neposredno uporabo, dajanjem v najem ali katero
koli drugo obliko uporabe nepremičnine.

9. člen
POVEZANA PODJETJA
1. Kadar:

4. Določbe prvega in tretjega odstavka se uporabljajo tudi za
dohodek iz nepremičnin podjetja in za dohodek iz nepremičnin,
ki se uporabljajo za opravljanje samostojnih osebnih storitev.

a) je podjetje države pogodbenice neposredno ali posredno
udeleženo pri upravljanju, nadzoru ali v kapitalu podjetja
druge države pogodbenice ali

7. člen
POSLOVNI DOBIČEK

b) so iste osebe neposredno ali posredno udeležene pri
upravljanju, nadzoru ali v kapitalu podjetja države
pogodbenice in podjetja druge države pogodbenice
in v obeh primerih obstajajo ali se uvedejo med podjetjema v
njunih komercialnih ali finančnih odnosih pogoji, drugačni od
tistih, ki bi obstajali med neodvisnimi podjetji, se kakršen koli
dobiček, ki bi prirastel enemu od podjetij, če takih pogojev ne
bi bilo, vendar prav zaradi takih pogojev ni prirastel, lahko
vključi v dobiček tega podjetja in ustrezno obdavči.

1. Dobiček podjetja države pogodbenice se obdavči samo v tej
državi, razen če podjetje posluje v drugi državi pogodbenici
prek stalne poslovne enote v njej. Če podjetje posluje, kot je
prej omenjeno, se lahko dobiček podjetja obdavči v drugi
državi, vendar samo toliko dobička, kot se pripiše tej stalni
poslovni enoti.
2. Ob upoštevanju določb tretjega odstavka, kadar podjetje
države pogodbenice posluje v drugi državi pogodbenici prek
stalne poslovne enote v njej, se v vsaki državi pogodbenici
tej stalni poslovni enoti pripiše dobiček, za katerega bi se
lahko pričakovalo, da bi ga imela, če bi bila različno in ločeno
podjetje, ki opravlja enake ali podobne dejavnosti pod istimi ali
podobnimi pogoji ter povsem neodvisno posluje s podjetjem,
katerega stalna poslovna enota je.

2. Kadar država pogodbenica v dobiček podjetja te države
vključuje - in ustrezno obdavči - dobiček, za katerega je bilo
že obdavčeno podjetje druge države pogodbenice v tej drugi
državi in je tako vključeni dobiček dobiček, ki bi prirastel
podjetju prve omenjene države, če bi bili pogoji, ki obstajajo
med podjetjema, taki, kot bi obstajali med neodvisnimi podjetji,
ta druga država ustrezrio prilagodi znesek davka, ki se v tej
državi zaračuna od tega dobička. Vsaka taka prilagoditev pa
se določi samo v skladu s postopkom skupnega dogovora iz
26. člena.

3. Pri določanju dobička stalne poslovne enote je dovoljeno
odšteti stroške, ki nastanejo za namene stalne poslovne
enote, vključno s poslovodnimi in splošnimi upravnimi stroški,
ki nastanejo bodisi v državi, v kateri je stalna poslovna enota,
ali drugje.

10. člen
PIVIDENDE

4. Če se v državi pogodbenici dobiček, ki se pripiše stalni
poslovni enoti, običajno določi na podlagi porazdelitve vsega
dobička podjetja na njegove dele, nič v drugem odstavku tej
državi pogodbenici ne preprečuje določiti obdavčljivega
dobička z običajno porazdelitvijo. Sprejeta metoda
porazdelitve dobička pa mora biti taka, da je rezultat v skladu
z načeli tega člena.

1. Dividende, ki jih družba, ki je rezident države pogodbenice,
plača rezidentu druge države pogodbenice, se lahko obdavčijo
v tej drugi državi.

5. Stalni poslovni enoti se ne pripiše dobiček samo zato, ker ta
stalna poslovna enota nakupuje dobrine ali blago za podjetje.

2. Take dividende pa se lahko obdavčijo tudi v državi
pogodbenici, katere rezident je družba, ki dividende plačuje,
in v skladu z zakonodajo te države, če pa je prejemnik
upravičeni lastnik dividend, tako obračunani davek ne presega:

6. Za namene prejšnjih odstavkov se dobiček, ki se pripiše
stalni poslovni enoti, vsako leto določi po isti metodi, razen če
je upravičen in zadosten razlog za nasprotno.

a) 5 odstotkov bruto zneska dividend, če je upravičeni lastnik
družba (ki ni osebna družba), ki ima neposredno v lasti
najmanj 25 odstotkov kapitala družbe, ki plačuje dividende;

7. Kadar dobiček vključuje dohodkovne postavke, ki so posebej
obravnavane v drugih členih te konvencije, določbe tega člena
ne vplivajo na določbe tistih členov.

b) 15 odstotkov bruto zneska dividend v vseh drugih
primerih.
Pristojna organa držav pogodbenic se sporazumno
dogovorita o načinu uporabe te omejitve.

8. člen
PQMQR$KI IN LETALSKI PREVOZ

Ta odstavek ne vpliva na obdavčenje družbe v zvezi z
dobičkom, iz katerega se plačajo dividende.

1. Dobiček iz opravljanja ladijskih ali letalskih prevozov v
mednarodnem prometu se obdavči samo v državi pogodbenici,
v kateri je sedež dejanske uprave podjetja.

3. Izraz "dividende", kot je uporabljen v tem členu, pomeni
dohodek iz delnic, "jouissance" delnic ali pravic, rudniških
delnic, ustanoviteljskih delnic ali drugih pravic do udeležbe v
dobičku, ki niso terjatve, in tudi dohodek iz drugih pravic v
družbi, ki se davčno obravnava enako kot dohodek iz delnic

2. Če je sedež dejanske uprave ladjarskega podjetja na krovu
ladje, se šteje, da je v državi pogodbenici, v kateri ima ladja
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v zvezi s katero se obresti plačajo, dejansko povezana s
tako stalno poslovno enoto ali stalno bazo. V takem primeru
se obresti obdavčijo v tej drugi državi po njeni zakonodaji.

po davčni zakonodaji države, katere rezident je družba, ki
dividende deli.
4. Določbe prvega in drugega odstavka se ne uporabljajo, če
upravičeni lastnik dividend, ki je rezident države pogodbenice,
posluje v drugi državi pogodbenici, katere rezident je družba,
ki dividende plačuje, prek stalne poslovne enote v njej ali
opravlja v tej drugi državi samostojne osebne storitve iz stalne
baze v njej ter je delež, v zvezi s katerim se dividende plačajo,
dejansko povezan s tako stalno poslovno enoto ali stalno
bazo. V takem primeru se dividende obdavčijo v tej drugi
državi pogodbenici po njeni zakonodaji.

6. Šteje se, da obresti nastanejo v državi pogodbenici, kadar je
plačnik ta država, politična ali upravna enota, lokalna oblast
ali rezident te države. Kadar pa ima oseba, ki plačuje obresti,
ne glede na to, ali je rezident države pogodbenice, v državi
pogodbenici stalno poslovno enoto ali stalno bazo, v zvezi s
katero je nastala zadolžitev, za katero se plačajo obresti, ter
take obresti krije taka stalna poslovna enota ali stalna baza,
se šteje, da take obresti nastanejo v državi pogodbenici, v
kateri je stalna poslovna enota ali stalna baza.

5. Kadar dobiček ali dohodek družbe, ki je rezident države
pogodbenice, izhaja iz druge države pogodbenice, ta druga
država ne sme uvesti nobenega davka na dividende, ki jih
plača družba, razen če se te dividende plačajo rezidentu te
druge države ali če je delež, v zvezi s katerim se dividende
plačajo, dejansko povezan s stalno poslovno enoto ali stalno
bazo v tej drugi državi, niti ne sme uvesti davka od
nerazdeljenega dobička na nerazdeljeni dobiček družbe, tudi
če so plačane dividende ali nerazdeljeni dobiček v celoti ali
delno sestavljeni iz dobička ali dohodka, ki nastane v taki
drugi državi.

7. Kadar zaradi posebnega odnosa med plačnikom in
upravičenim lastnikom ali med njima in drugo osebo znesek
obresti glede na terjatev, za katero se plačajo, presega
znesek, za katerega bi se sporazumela plačnik in upravičeni
lastnik, če takega odnosa ne bi bilo, se določbe tega člena
uporabljajo samo za zadnji omenjeni znesek. V takem primeru
se presežni del plačil še naprej obdavčuje v skladu z
zakonodajo vsake države pogodbenice, pri čemer je treba
upoštevati druge določbe te konvencije.
12. člen
licenčnine IN avtorski honorarji

11. člen
OBRESTI

1. Licenčnine in avtorski honorarji, ki nastanejo v državi
pogodbenici in se plačajo rezidentu druge države
pogodbenice, se lahko obdavčijo v tej drugi državi.

1. Obresti, ki nastanejo v državi pogodbenici in se izplačajo
rezidentu druge države pogodbenice, se lahko obdavčijo v
tej drugi državi.

2. Take licenčnine in avtorski honorarji pa se lahko obdavčijo
tudi v državi pogodbenici, v kateri nastanejo, in v skladu z
zakoni te države, če pa je prejemnik upravičeni lastnik
licenčnin in avtorskih honorarjev, tako zaračunani davek ne
presega 5 odstotkov bruto zneska licenčnin in avtorskih
honorarjev. Pristojna organa držav pogodbenic se
sporazumno dogovorita o načinu uporabe te omejitve.

2. Take obresti pa se lahko obdavčijo tudi v državi pogodbenici,
v kateri nastanejo, in v skladu z zakonodajo te države, če pa
je prejemnik upravičeni lastnik obresti, tako zaračunani davek
ne presega 10 odstotkov bruto zneska obresti. Pristojna
organa držav pogodbenic se sporazumno dogovorita o načinu
uporabe te omejitve.

3. Izraz "licenčnine in avtorski honorarji", kot je uporabljen v
tem členu, pomeni plačila vsake vrste, prejeta kot povračilo
za uporabo ali pravico do uporabe kakršnih koli avtorskih
pravic za literarno, umetniško ali znanstveno delo, vključno s
kinematografskimi filmi ali trakovi za televizijske ali radijske
oddaje, kakršnega koli patenta, blagovne znamke, vzorca ali
modela, načrta, tajne formule ali postopka ali za uporabo ali
pravico do uporabe industrijske, komercialne ali znanstvene
opreme ali za informacije o industrijskih, komercialnih ali
znanstvenih izkušnjah.

3. Ne glede na določbe drugega odstavka so obresti, ki
nastanejo v državi pogodbenici, oproščene davka v tej državi,
če:
a) obresti plača vlada te države pogodbenice ali njena lokalna
oblast, ali
b) se obresti plačajo vladi druge države pogodbenice ali
njeni lokalni oblasti ali kateri koli agenciji ali organizaciji
(vključno s finančno ustanovo), ki je popolnoma v lasti te
druge države pogodbenice ali njene lokalne oblasti, ali

4.
c) se obresti plačajo kateri koli drugi agenciji ali organizaciji
(vključno s finančno ustanovo) v zvezi s posojili, danimi
na podlagi sporazuma, sklenjenega med vladama držav
pogodbenic.
4. Izraz "obresti", kot je uporabljen v tem členu, pomeni dohodek
iz državnih vrednostnih papirjev, obveznic ali zadolžnic ne
glede na to, ali so zavarovane s hipoteko, in ne glede na to, ali
imajo pravico do udeležbe v dobičku, in iz vseh vrst terjatev
ter ves drug dohodek, ki je po davčni zakonodaji države, v
kateri tak dohodek nastane, izenačen z dohodkom od
posojenega denarja.

5. Šteje se, da so licenčnine in avtorski honorarji nastali v državi
pogodbenici, kadar je plačnik ta država, politična ali upravna
enota, lokalna oblast ali rezident te države. Kadar pa ima
oseba, ki plačuje licenčnine in avtorske honorarje, ne glede
na to, ali je rezident države pogodbenice, v državi pogodbenici
stalno poslovno enoto ali stalno bazo, v zvezi s katero je
nastala obveznost za plačilo licenčnin in avtorskih honorarjev
ter take licenčnine in avtorske honorarje krije taka stalna

5. Določbe prvega do tretjega odstavka se ne uporabljajo, če
upravičeni lastnik obresti, ki je rezident države pogodbenice,
posluje v drugi državi pogodbenici, v kateri obresti nastanejo,
prek stalne poslovne enote v njej ali opravlja v tej drugi državi
samostojne osebne storitve iz stalne baze v njej ter je terjatev,
20. februar2002

Določbe prvega in drugega odstavka se ne uporabljajo, če
upravičeni lastnik licenčnin in avtorskih honorarjev, ki je
rezident države pogodbenice, posluje v drugi državi
pogodbenici, v kateri licenčnine in avtorski honorarji nastanejo,
prek stalne poslovne enote v njej ali v tej drugi državi opravlja
samostojne osebne storitve iz stalne baze v njej ter je pravica
ali premoženje, v zvezi s katerim se licenčnine in avtorski
honorarji plačajo, dejansko povezano s tako stalno poslovno
enoto ali stalno bazo. V takem primeru se licenčnine in avtorski
honorarji obdavčijo v tej drugi državi po njeni zakonodaji.
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2. Ne glede na določbe prvega odstavka se prejemek, ki ga
dobi rezident države pogodbenice iz zaposlitve, ki se izvaja v
drugi državi pogodbenici, obdavči samo v prvi omenjeni državi,
če:

poslovna enota ali stalna baza, se šteje, da so take licenčnine
in avtorski honorarji nastali v državi, v kateri je stalna poslovna
enota ali stalna baza.
6. Kadar zaradi posebnega odnosa med plačnikom in
upravičenim lastnikom ali med njima in neko drugo osebo
znesek licenčnin in avtorskih honorarjev glede na uporabo,
pravico ali informacijo, za katero se plačujejo, presega znesek,
za katerega bi se sporazumela plačnik in upravičeni lastnik,
če takega odnosa ne bi bilo, se določbe tega člena uporabljajo
samo za zadnji omenjeni znesek. V takem primeru se presežni
del plačil še naprej obdavčuje v skladu z zakonodajo vsake
države pogodbenice, pri čemer je treba upoštevati druge
določbe te konvencije.

a) je prejemnik navzoč v drugi državi v obdobju ali obdobjih,
ki ne presegajo skupno 183 dni v katerem koli obdobju
dvanajstih mesecev, ki se začne ali konča v zadevnem
davčnem letu, in
b) prejemek plača delodajalec, ki ni rezident druge države,
oziroma se plača v njegovem imenu, in
c) prejemka ne krije stalna poslovna enota ali stalna baza,
ki jo ima delodajalec v drugi državi.

13. člen
KAPITALSKI DOBIČEK

3. Ne glede na prejšnje določbe tega člena se prejemek, ki
izhaja iz zaposlitve na ladji ali letalu, s katerim se opravljajo
prevozi v mednarodnem prometu, lahko obdavči v državi
pogodbenici, v kateri je sedež dejanske uprave podjetja.

1. Dobiček, ki ga rezident države pogodbenice doseže z
odtujitvijo nepremičnin, ki so omenjene v 6. členu in so v drugi
državi pogodbenici, se lahko obdavči v tej drugi državi.

16. člen
PI-AČILA DIREKTORJEM

2. Dobiček iz odtujitve premičnin, ki so del poslovnega
premoženja stalne poslovne enote, ki jo ima podjetje države
pogodbenice v drugi državi pogodbenici, ali premičnin, ki se
nanašajo na stalno bazo, ki jo ima rezident države pogodbenice
na voljo v drugi državi pogodbenici za namen opravljanja
samostojnih osebnih storitev, vključno z dobičkom iz odtujitve
take stalne poslovne enote (same ali s celotnim podjetjem) ali
take stalne baze, se lahko obdavči v tej drugi državi.

Plačila direktorjem in druga podobna plačila, ki jih dobi rezident
države pogodbenice kot član upravnega odbora družbe, ki je
rezident druge države pogodbenice, se lahko obdavčijo v tej
drugi državi.
17. člen
UMETNIKI IN ŠPORTNIKI

3. Dobiček iz odtujitve ladij ali letal, s katerimi se opravljajo prevozi
v mednarodnem prometu, ali premičnin, ki se nanašajo na
opravljanje prevozov s takimi ladjami ali letali, se obdavči
samo v državi pogodbenici, v kateri je sedež dejanske uprave
podjetja.

1. Ne glede na določbe 14. in 15. člena se dohodek, ki ga dobi
rezident države pogodbenice kot nastopajoči izvajalec, kot je
gledališki, filmski, radijski ali televizijski umetnik ali glasbenik,
ali kot športnik iz takšnih osebnih dejavnosti, ki jih izvaja v
drugi državi pogodbenici, lahko obdavči v tej drugi državi.

4. Dobiček iz odtujitve kakršnega koli premoženja, ki ni
premoženje, navedeno v prvem, drugem in tretjem odstavku,
se obdavči samo v državi pogodbenici, katere rezident je
oseba, ki odtuji premoženje.

2. Kadar dohodek iz osebnih dejavnosti, ki jih izvaja nastopajoči
izvajalec ali športnik kot tak, ne priraste samemu
nastopajočemu izvajalcu ali športniku, temveč drugi osebi,
se ta dohodek kljub določbam 7., 14. in 15. člena lahko obdavči
v državi pogodbenici, v kateri se izvajajo dejavnosti
nastopajočega izvajalca ali športnika.

14. člen
SAMOSTOJNE OSEBNE STORITVE
1. Dohodek, ki ga dobi rezident države pogodbenice iz poklicnih
storitev ali drugih podobnih samostojnih dejavnosti, se obdavči
samo v tej državi, razen če ima stalno bazo, ki mu je redno na
voljo v drugi državi pogodbenici za namen opravljanja njegovih
dejavnosti. Če ima tako stalno bazo, se dohodek lahko obdavči
v drugi državi pogodbenici, a samo toliko dohodka, kolikor se
lahko pripiše tej stalni bazi.

3. Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka se dohodek
iz tega člena ne obdavči v državi pogodbenici, v kateri se
izvajajo dejavnosti nastopajočega izvajalca ali športnika, če
se take dejavnosti pretežno financirajo z javnimi sredstvi obeh
držav ali se izvajajo v okviru kulturnega sporazuma med
državama pogodbenicama.

2. Izraz "poklicne storitve" vključuje še posebej samostojne
znanstvene, literarne, umetniške, izobraževalne ali
pedagoške dejavnosti kot tudi samostojne dejavnosti
zdravnikov, odvetnikov, inženirjev, arhitektov, zobozdravnikov
in računovodij.

18. člen
POKOJNINE
1. V skladu z določbami drugega odstavka 19. člena se pokojnine
in drugi podobni prejemki, ki se plačajo rezidentu države
pogodbenice za preteklo zaposlitev, obdavčijo samo v tej
državi.

15. člen
ODVISNE OSEBNE STORITVE

2. Kadar rezident države pogodbenice postane rezident druge
države pogodbenice, se plačila, ki jih tak rezident prejme ob
prenehanju svoje zaposlitve v prvi omenjeni državi kot
odpravnino (odškodnino), ali podobna pavšalna izplačila
obdavčijo samo v tej prvi omenjeni državi pogodbenici. V tem
odstavku izraz "odpravnina (odškodnina)" vključuje kakršna
koli izplačila zaradi prenehanja opravljanja kakršne koli funkcije
ali zaposlitve osebe.

1. V skladu z določbami 16., 18., 19., 20. in 21. člena se plače,
mezde in drugi podobni prejemki, ki jih dobi rezident države
pogodbenice iz zaposlitve, obdavčijo samo v tej državi, razen
če se zaposlitev izvaja v drugi državi pogodbenici. Če se
zaposlitev izvaja tako, se lahko tako pridobljeni prejemki
obdavčijo v tej drugi državi.
poročevalec, št. 17
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povezano s to stalno poslovno enoto ali stalno bazo. V takem
primeru se deli dohodka obdavčijo v tej drugi državi
pogodbenici po njeni zakonodaji.

DRŽAVNASLUŽBA
1. a) Plače, mezde in drugi podobni prejemki razen pokojnin,
ki jih plačuje država pogodbenica ali njena politična ali
upravna enota ali lokalna oblast posamezniku za storitve,
ki jih opravi za to državo ali enoto ali oblast, se obdavčijo
samo v tej državi.

23. člen
PREMOŽENJE
1. Premoženje, ki ga predstavljajo nepremičnine iz 6. člena v
lasti rezidenta države pogodbenice in so v drugi državi
pogodbenici, se lahko obdavči v tej drugi državi.

b) Taki prejemki pa se obdavčijo samo v drugi državi
pogodbenici, če so storitve opravljene v tej državi in je
posameznik rezident te države, ki:

2. Premoženje, ki ga predstavljajo premičnine, ki so del
poslovnega premoženja stalne poslovne enote, ki jo ima
podjetje države pogodbenice v drugi državi pogodbenici, ali
premičnine v zvezi s stalno bazo, ki je na voljo rezidentu
države pogodbenice v drugi državi pogodbenici za opravljanje
samostojnih osebnih storitev, se lahko obdavči v tej drugi
državi.

(i) je državljan te države, ali
(ii) ni postal rezident te države samo za namen
opravljanja storitev.
2. a) Vsaka pokojnina, plačana iz skladov države pogodbenice
ali njene politične ali upravne enote ali lokalne oblasti
posamezniku za storitve, opravljene za to državo ali enoto
ali oblast, se obdavči samo v tej državi.

3. Premoženje, ki ga predstavljajo ladje ali letala, s katerimi se
opravljajo prevozi v mednarodnem prometu, in premičnine v
zvezi z opravljanjem prevozov s takimi ladjami in letali, se
obdavči samo v državi pogodbenici, v kateri je sedež
dejanske uprave podjetja.

b) Taka pokojnina pa se obdavči samo v drugi državi
pogodbenici, če je posameznik državljan in rezident te
države.

4. Vsi drugi elementi premoženja rezidenta države pogodbenice
se obdavčijo samo v tej državi.

3. Določbe 15., 16. in 18. člena se uporabljajo za prejemke ali
pokojnine za storitve, opravljene v zvezi s posli države
pogodbenice ali njene politične ali upravne enote ali lokalne
oblasti.

IV. poglavje
20. člen
PROFESORJI, UČITELJI IN RAZISKOVALCI

METODE ZA ODPRAVO DVOJNEGA
OBDAVČEVANJA

Profesor, učitelj ali raziskovalec, ki v obdobju, ki ni daljše od dveh
let, začasno obišče državo pogodbenico zaradi poučevanja ali
raziskovanja na univerzi, višji oziroma visoki šoli, šoli ali kateri
koli drugi izobraževalni ustanovi in je ali je bil tik pred tem obiskom
rezident druge države pogodbenice, je v prvi omenjeni državi
pogodbenici oproščen davka od prejemkov za tako poučevanje
ali raziskovanje.

24. člen
ODPRAVA DVOJNEGA OBDAVČEVANJA
1. Dogovorjeno je, da se dvojno obdavčevanje odpravi v skladu
z naslednjimi odstavki tega člena.
2. V Italiji:

21. člen
ŠTUDENTI

Če ima rezident Italije v lasti dohodkovne postavke, ki so
obdavčljive v Sloveniji, lahko Italija pri določanju svojih davkov od
dohodka, kot so opredeljeni v 2. členu te konvencije, take
dohodkovne postavke vključi v davčno osnovo, razen če posebne
določbe te konvencije določajo drugače.

Plačila, ki jih študent ali pripravnik, ki je ali je bil tik pred obiskom
države pogodbenice rezident druge države pogodbenice in je v
prvi omenjeni državi pogodbenici navzoč samo za namen svojega
izobraževanja ali usposabljanja, prejme za svoje vzdrževanje,
izobraževanje ali usposabljanje, se ne obdavčijo v tej državi pod
pogojem, da taka plačila nastanejo iz virov zunaj te države.

V takem primeru Italija od tako izračunanih davkov odšteje davek
od dohodka, plačan v Sloveniji, vendar samo v znesku, ki ne
presega tistega deleža prej omenjenega italijanskega davka, ki
ga take dohodkovne postavke predstavljajo v celotnem dohodku.

22. člen
DRUGI DOHODKI

Odbitek davka pa se ne dovoli, če v Italiji za to dohodkovno
postavko po italijanski zakonodaji na zahtevo prejemnika tega
dohodka velja dokončni davek po odbitku.

1. Deli dohodka rezidenta države pogodbenice, ki nastanejo
kjer koli in niso obravnavani v predhodnih členih te konvencije,
se obdavčijo samo v tej državi.

3. V Sloveniji:

2. Določbe prvega odstavka se ne uporabljajo za dohodek, ki nI
dohodek iz nepremičnin, kot so opredeljene v drugem
odstavku 6. člena, če prejemnik takega dohodka, kije rezident
države pogodbenice, posluje v drugi državi pogodbenici prek
stalne poslovne enote v njej ali opravlja v tej drugi državi
samostojne osebne storitve iz stalne baze v njej in je pravica
ali premoženje, za katero se plača dohodek, dejansko
20. februar 2002

a) Kadar rezident Slovenije dobi dohodek ali ima v lasti
premoženje, ki se v skladu z določbami te konvencije lahko
obdavči v Italiji, Slovenija dovoli:
i)
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kot odbitek od davka od dohodka tega rezidenta znesek,
ki je enak davku od dohodka, plačanemu v Italiji;
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26. člen
POSTOPEK SKUPNEGA DOGOVORA

il) kot odbitek od davka od premoženja tega rezidenta
znesek, ki je enak davku od premoženja, plačanemu v
Italiji.

1. Kadar oseba meni, da imajo ali bodo imela dejanja ene ali
obeh držav pogodbenic zanjo za posledico obdavčevanje, ki
ni v skladu z določbami te konvencije, lahko ta oseba ne
glede na sredstva, ki ji jih omogoča domača zakonodaja teh
držav, predloži zadevo pristojnemu organu države
pogodbenice, katere rezident je, ali če se njen primer nanaša
na prvi odstavek 25. člena, tiste države pogodbenice, katere
državljan je. Zadeva mora biti predložena v dveh letih od
prvega uradnega obvestila o dejanju, ki je imelo za posledico
obdavčevanje, ki ni v skladu z določbami konvencije.

Tak odbitek pa v nobenem primeru ne sme presegati tistega dela
davka od dohodka ali premoženja, ki je bil izračunan pred
odbitkom, pripisanim dohodku ali premoženju, odvisno od primera,
ki se lahko obdavči v Italiji;
b) kadar je v skladu s katero koli določbo te konvencije dohodek,
ki ga rezident Slovenije dobi, ali premoženje, ki ga ima v lasti,
oproščeno davka v Sloveniji, lahko Slovenija pri izračunu
zneska davka od preostalega dohodka ali premoženje takega
rezidenta vseeno upošteva oproščeni dohodek ali
premoženje.

2. Pristojni organ si, če se mu zdi pritožba upravičena in če sam
ne more priti do zadovoljive rešitve, prizadeva rešiti primer s
skupnim dogovorom s pristojnim organom druge države
pogodbenice z namenom izogniti se obdavčevanju, ki ni v
skladu s konvencijo. Vsak dosežen dogovor se izvaja ne
glede na roke v domači zakonodaji držav pogodbenic.

V. poglavje

3. Pristojna organa držav pogodbenic si prizadevata s skupnim
dogovorom razrešiti kakršne koli težave ali dvome, ki
nastanejo pri razlagi ali uporabi konvencije. Prav tako se lahko
med seboj posvetujeta o odpravi dvojnega obdavčevanja v
primerih, ki jih ta konvencija ne predvideva.

Posebne določbe
25. člen
ENAKO OBRAVNAVANJE

4. Pristojna organa držav pogodbenic lahko neposredno
komunicirata med seboj, da bi dosegla dogovor v smislu
prejšnjih odstavkov. Kadar se za dosego dogovora zdi
priporočljiva ustna izmenjava mnenj, taka izmenjava lahko
poteka prek komisije, ki je sestavljena iz predstavnikov
pristojnih organov držav pogodbenic.

1. Državljani države pogodbenice ne smejo biti v drugi državi
pogodbenici zavezani kakršnemu koli obdavčevanju ali
kakršni koli zahtevi v zvezi s tem, ki je drugačna ali bolj
obremenjujoča, kot so ali so lahko obdavčevanje in s tem
povezane zahteve za državljane te druge države v enakih
okoliščinah. Ta določba se ne glede na določbe 1. člena
uporablja tudi za osebe, ki niso rezidenti ene ali obeh držav
pogodbenic.

5. Če pristojna organa držav pogodbenic v primerih iz prejšnjih
odstavkov ne dosežeta dogovora o odpravi dvojnega
obdavčevanja v dveh letih od datuma, ko je bila zadeva prvič
predložena enemu od njiju, in se davkoplačevalec/
davkoplačevalci strinja(jo), da bo(do) spoštoval(i) sklep
arbitražne komisije, lahko pristojna organa za vsako
posamezno zadevo posebej ustanovita tako arbitražno
komisijo, katere naloga je pripraviti izvedensko mnenje o
načinu odprave dvojnega obdavčevanja. Komisija se lahko
ustanovi samo, če stranki v sporu vnaprej - brez kakršnih
koli pridržkov ali pogojev - odstopita od vseh sodnih
postopkov, ki potekajo pred domačimi sodišči.
Arbitražno komisijo sestavljajo trije člani, ki so imenovani takole:
vsak pristojni organ imenuje enega člana in ta dva člana
sporazumno imenujeta predsednika, ki se izbere med
neodvisnimi izvedenci ene ali druge države pogodbenice ali
iz druge države članice OECD.
Pri pripravi svojega mnenja arbitražna komisija uporablja
določbe te konvencije in načela mednarodnega prava,
upošteva pa tudi notranjo zakonodajo držav pogodbenic.
Arbitražna komisija določi svoj poslovnik.
Prizadeta oseba je lahko na zahtevo zaslišana ali zastopana
pred arbitražno komisijo in taka oseba mora, ko zahteva
komisija, priti pred komisijo ali v ta namen imenovati svojega
zastopnika.

2. Obdavčevanje stalne poslovne enote, ki jo ima podjetje države
pogodbenice v drugi državi pogodbenici, ne sme biti manj
ugodno v tej drugi državi, kot je obdavčevanje podjetij te
druge države, ki opravljajo enake dejavnosti. Ta določba se
ne razlaga, kot da zavezuje državo pogodbenico, da prizna
rezidentom druge države pogodbenice kakršne koli osebne
olajšave, druge olajšave in znižanja za davčne namene zaradi
osebnega stanja ali družinskih obveznosti, ki jih priznava
svojim rezidentom.
3. Razen kadar se uporabljajo določbe prvega odstavka 9. člena,
sedmega odstavka 11. člena ali šestega odstavka 12. člena,
se obresti, licenčnine in avtorski honorarji ter druga izplačila,
ki jih plača podjetje države pogodbenice rezidentu druge
države pogodbenice, pri določanju obdavčljivega dobička
takega podjetja odbijejo pod istimi pogoji, kot če bi bili plačani
rezidentu prve omenjene države.
4. Podjetja države pogodbenice, katerih kapital je v celoti ali
delno, neposredno ali posredno v lasti ali pod nadzorom enega
ali več rezidentov druge države pogodbenice, ne smejo biti v
prvi omenjeni državi pogodbenici zavezana kakršnemu koli
obdavčevanju ali kakršni koli zahtevi v zvezi s tem, ki je
drugačna ali bolj obremenjujoča, kot so ali so lahko
obdavčevanje in s tem povezane zahteve do drugih podobnih
podjetij te prve omenjene države.

6. Arbitražna komisija da svoje mnenje v šestih mesecih od
datuma, ko ji je bila zadeva predložena. Komisija odloča z
večino glasov svojih članov. Pri različnem glasovanju članov,
ki jih je imenoval vsak pristojni organ, je odločilen
predsednikov glas. •

5. Določbe tega člena se uporabljajo ne glede na določbe 2.
člena za davke vseh vrst in opisov.
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2. Zahtevku za vračilo davka, ki ga je treba predložiti v roku,
določenem z zakonodajo države pogodbenice, ki mora vrniti
davek, mora biti priloženo uradno potrdilo države
pogodbenice, katere rezident je davkoplačevalec, da obstajajo
pogoji, pod katerimi je davkoplačevalec lahko upravičen do
povračila iz te konvencije.

V šestih mesecih od datuma, ko arbitražna komisija da svoje
izvedensko mnenje, pristojna organa v skupnem dogovoru
sprejmeta ukrepe za odpravo vzroka davčnega spora. Tako
sprejeti ukrepi so lahko tudi v neskladju z mnenjem arbitražne
komisije. Če pristojna organa v šestih mesecih od datuma, ko
arbitražna komisija da svoje izvedensko mnenje, ne dosežeta
dogovora o odpravi vzroka davčnega spora, se morata ravnati
po mnenju komisije in ga izvesti.

3. Pristojna organa držav pogodbenic se sporazumno
dogovorita o načinu uporabe tega člena v skladu z določbami
26. člena te konvencije.

7. Stroški arbitražnega postopka se v enakih deležih razdelijo
med državi pogodbenici.
27. člen
IZMENJAVA INFORMACIJ

VI. poglavje

1. Pristojna organa držav pogodbenic si izmenjavata take
informacije, ki so potrebne za izvajanje določb te konvencije
ali notranje zakonodaje držav pogodbenic glede davkov, za
katere se uporablja ta konvencija, kolikor obdavčevanje na
njihovi podlagi ni v nasprotju s konvencijo; izmenjavata si tudi
informacije za preprečevanje davčnih utaj. Izmenjava
informacij ni omejena s 1. členom. Vsaka informacija, ki jo
prejme država pogodbenica, se obravnava kot tajnost na isti
način kot informacije, pridobljene po notranji zakonodaji te
države, in se razkrije samo osebam ali organom (vključno s
sodišči in upravnimi organi), udeleženim pri odmeri ali
pobiranju, izterjavi ali pregonu ali pri odločanju o pritožbah
glede davkov, za katere se uporablja konvencija. Te osebe ali
organi uporabljajo informacije samo v te namene. Informacije
lahko razkrijejo na sodnih obravnavah ali pri sodnih odločitvah.

Končne določbe
30. člen
ZAČETEK VELJAVNOSTI
1. Konvencija se ratificira in listini o ratifikaciji se izmenjata, kakor
hitro je to mogoče, v Rimu.
2. Konvencija začne veljati na datum izmenjave listin o ratifikaciji
in njene določbe se uporabljajo:
a) v zvezi z davki, zadržanimi pri viru, za zneske, dobljene
prvega januarja ali po prvem januarju v katerem koli
koledarskem letu, ki sledi letu, v katerem je konvencija
začela veljati;

2. V nobenem primeru se določbe prvega odstavka ne razlagajo,
kot da nalagajo državi pogodbenici obveznost:

b) v zvezi z drugimi davki od dohodka in premoženja za
davke, ki se obračunajo za katero koli davčno obdobje, z
začetkom prvega januarja ali po prvem januarju v katerem
koli koledarskem letu, ki sledi letu, v katerem je konvencija
začela veljati.

a) da izvaja upravne ukrepe, ki niso v skladu z zakonodajo
ali upravno prakso te ali druge države pogodbenice;
b) da priskrbi informacije, ki jih ni mogoče dobiti po zakonski
ali običajni upravni poti te ali druge države pogodbenice;

3. Določbe Konvencije med Socialistično federativno republiko
Jugoslavijo in Italijansko republiko o izogibanju dvojnemu
obdavčevanju dohodka in premoženja, ki je bila podpisana
24. februarja 1982 v Beogradu, prenehajo veljati za vse
slovenske ali italijanske davke, za katere začne veljati ta
konvencija v skladu z drugim odstavkom.

c) da priskrbi informacije, ki bi razkrile kakršno koli
trgovinsko, poslovno, industrijsko, komercialno ali
poklicno skrivnost ali trgovinske postopke, ali informacije,
katerih razkritje bi bilo v nasprotju z javnim redom.

31. člen
PRENEHANJE VELJAVNOSTI

28. člen
DIPLOMATSKI PREDSTAVNIKI IN KONZULARNI
USLUŽBENCI

Ta konvencija velja, dokler je ena od držav pogodbenic ne odpove.
Vsaka država pogodbenica lahko odpove konvencijo po
diplomatski poti z obvestilom o odpovedi najmanj šest mesecev
pred koncem katerega koli koledarskega leta po obdobju petih let
od datuma začetka veljavnosti konvencije. V tem primeru se
konvencija preneha uporabljati:

Nič v tej konvenciji ne vpliva na davčne ugodnosti diplomatskih
predstavnikov ali konzularnih uslužbencev po splošnih pravilih
mednarodnega prava ali določbah posebnih sporazumov.
29. člen
POVRAČILA

a) v zvezi z davki, zadržanimi pri viru za zneske, dobljene
prvega januarja ali po prvem januarju katerega koli
koledarskega leta, ki sledi letu, v katerem je bilo dano
obvestilo;

1. Davki, zadržani pri viru v državi pogodbenici, se povrnejo na
zahtevo davkoplačevalca ali države, katere rezident je, če
določbe te konvencije vplivajo na pravico do pobiranja takih
davkov.

20. februar 2002
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besedila enako verodostojna, razen v primeru dvoma glede
razlage ali uporabe, ko prevlada angleško besedilo.

b) v zvezi z drugimi davki od dohodka in premoženja, za davke,
ki se obračunajo za katero koli davčno obdobje z začetkom
prvega januarja ali po prvem januarju v koledarskem letu, ki
sledi letu, v katerem je bilo dano obvestilo.
V DOKAZ NAVEDENEGA STA PODPISANA, KI STA BILA ZA TO
PRAVILNO POOBLAŠČENA, PODPISALA TO KONVENCIJO.
Sestavljeno v dveh izvirnikih v Ljubljani dne 11.9. 2001 v
slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa

Za Vlado Republike Slovenije
dr. Dimitrij Rupel I.r.

4. se v zvezi s četrtim odstavkom 10. člena, petim odstavkom
11. člena, četrtim odstavkom 12. člena in drugim odstavkom
22. člena zadnji stavek teh odstavkov ne sme razlagati, kot
da je v nasprotju z načeli iz 7. in 14. člena te konvencije;

DODATNI PROTOKOL
h Konvenciji med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske
republike o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju
davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja

5. se v zvezi s prvim in drugim odstavkom 19.člena za prejemke,
plačane posamezniku za storitve, opravljene za Italijanski
inštitut za zunanjo trgovino (I.C.E.) ali podoben slovenski
inštut, uporabljajo določbe, ki se nanašajo na državno službo.

Ob podpisu konvencije, ki je bila danes sklenjena med in Vlado
Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o izogibanju
dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z
davki od dohodka in premoženja, sta se podpisana sporazumela
o teh dodatnih določbah, ki so sestavni del omenjene konvencije.

6. se v zvezi s petim odstavkom 26. člena, kadar domača
zakonodaja države pogodbenice pristojnim organom te države
ne dovoljuje odstopanj od odločitev njenih sodnih organov,
šteje, da so se prizadete stranke odpovedale pravnemu
postopku pred domačim sodiščem, ki še ni končan, če so
dopustile, da je potekel rok za pritožbo pri sodišču te države,
ali če so tako pritožbo umaknile, preden je bila izdana odločitev
sodišča te države;

Razume se, da:
1. v zvezi s točko b) tretjega odstavka 2. člena, če bo Italija v
prihodnje uvedla davek na premoženje, ta konvencija velja
tudi za ta davek in se dvojno obdavčevanje odpravi po
določbah drugega odstavka 24. člena konvencije;

7. določbe tretjega odstavka 29. člena pristojnima organoma
držav pogodbenic ne preprečujejo, da se sporazumno
dogovorita za drug način uporabe omejitev, predvidenih po
tej konvenciji.

2. v zvezi s tretjim odstavkom 7. člena izraz "stroški, ki nastanejo
za namene stalne poslovne enote" pomeni stroške, ki so
neposredno povezani z dejavnostjo stalne poslovne enote;
3. v zvezi z 8. členom dobiček iz opravljanja ladijskih ali letalskih
prevozov v mednarodnem prometu vključuje:

V DOKAZ NAVEDENEGA sta podpisana, ki sta bila za to pravilno
pooblaščena, podpisala ta dodatni protokol.

a) dohodek iz najema praznih ladij in letal, kadar je to občasni
vir dohodka za podjetje, ki opravlja mednarodne ladijske
ali letalske prevoze;

Sestavljeno v dveh izvirnikih v Ljubljani dne 11.9. 2001 v
slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa
tri besedila enako verodostojna, razen v primeru dvomu glede
razlage ali uporabe, ko prevlada angleško besedilo.

b) dobiček, ki ga dobi podjetje, ki opravlja mednarodne
prevoze, iz uporabe, vzdrževanja ali najema zabojnikov
(vključno s priklopniki in sorodno opremo za prevoz
zabojnikov), uporabljenih za prevoz dobrin in blaga, če je
tak najem ali taka uporaba, vzdrževanje ali najem, odvisno
od primera, dodatna ali občasna dejavnost k opravljanju
mednarodnih ladijskih ali letalskih prevozov;.
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Za Vlado Italijanske republike
Renato Ruggiero l.r.

Za Vlado Republike Slovenije
dr. Dimitrij Rupel l.r.
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3. člen

4. člen

Za izvajanje konvencije z dodatnim protokolom skrbi Ministrstvo
za finance.

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

OBRAZLOŽITEV

Konvencijo med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske
republike o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju
davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja z dodatnim
protokolom sta podpisala dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje
zadeve Republike Slovenije, in Renato Ruggiero, minister za
zunanje zadeve Italijanske republike, v Ljubljani dne 11. septembra
2001.
*
Konvencija ureja:

izmenjavo davčnih informacij, potrebnih za izvajanje določb
te konvencije in domače zakonodaje, ki se nanaša na davke,
ki so pokriti s konvencijo;
-

Konvencija začne veljati na datum izmenjave listin o ratifikaciji.
Konvencija preneha veljati z odpovedjo države pogodbenice, ki
jo država pogodbenica lahko posreduje drugi državi pogodbenici
po pretku petih let od datuma začetka veljavnosti konvencije.

razdelitev pravic obdavčevanja med državama pogodbenicama;

Zaradi sklenitve te konvencije ne nastanejo nobeni stroški oziroma
finančne obveznosti.

odpravo dvojnega obdavčevanja dohodkov in premoženja
fizičnih in pravnih oseb - rezidentov Republike Slovenije in
Italijanske republike;

Ta konvencija se uporablja v skladu z notranjo zakonodajo držav
pogodbenic in zanjo ne bo imela posledic.

preprečevanje davčnih utaj v državah pogodbenicah;

Konvencijo ratificira Državni zbor Republike Slovenije.

preprečevanje diskriminacije na davčnem področju;

20. februar2002

postopek skupnega dogovora, ki omogoča odpravo
nesporazumov v zvezi z izvajanjem določb te konvencije.
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH
SKUPNOSTI

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

1) Naslov predloga akta:
Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in
Italijansko republiko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in
preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in
premoženja

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

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

/

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

6) Ali ie predlog akta preveden in v kateri jezik?
Predlog akta je sestavljen tudi v angleškem in italijanskem jeziku.

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

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX.
Komisija ES. države članice ES. SIPMA, PECO, Univerza...)

/

Niso sodelovali.

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:

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

3) Skladnost predloga akta g predpisi ES
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti:
/
b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES?

Ime in priimek ter podpis
vodje pravne službe:

/

Stanko ŠTRAJN l.r.
DRŽAVNI PODSEKRETAR

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost:
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Podpis ministra oziroma
predstojnika organa:
mag. Anton ROP l.r.
MINISTER
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

SPORAZUMA

MEDNARODNIH

AVTODUSNIH

(INTERDUS

0

ODČASNIH

PREVOZIH

POTNIKOV

SPORAZUMHMSMOAP)

- EPA 447 - III
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
Številka:
Ljubljana,

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

2002-1811-0003
282-03/2002-1
12.02.2002

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve,
- Jakob Presečnik, minister za promet,
- Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
- mag. Peter Pengal, državni sekretar v Ministrstvu za promet,
- Peter A. Bekeš, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve.

Vlada Republike Slovenije je dne 12.02.2002 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O
MEDNARODNIH OBČASNIH AVTOBUSNIH PREVOZIH
POTNIKOV (INTERBUS SPORAZUM),
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega
odstavka 75. člena zakona o zunarijih zadevah.

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

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

l.člen

2. člen

Ratificira se Sporazum o mednarodnih občasnih avtobusnih
prevozih potnikov (SPORAZUM INTERBUS), podpisan 22. 12.
2000 v Bruslju.

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

20. februar2002
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SPORAZUM
O MEDNARODNIH OBČASNIH
AVTOBUSNIH PREVOZIH POTNIKOV
(SPORAZUM INTERBUS)
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I. DEL

Pogodbenice so se
v želji pospešiti razvoj mednarodnega prometa v Evropi in zlasti
olajšati organizacijo in opravljanje prevozov;

PODROČJE UPORABE IN POMEN IZRAZOV

v želji pospešiti turistično in kulturno izmenjavo med
pogodbenicami;

1. ČLEN
Področje uporabe

ker Sporazum o mednarodnem prevozu potnikov po cesti z
občasnimi avtobusnimi prevozi (ASOR), podpisan 26. maja 1982
v Dublinu, v nobenem delu ne predvideva pristopa novih
pogodbenic;

1. Ta sporazum se uporablja;
a) za mednarodne občasne cestne prevoze potnikov s
kakršnim koli državljanstvom:

ker je treba ohraniti pridobljene izkušnje in liberalizacijo iz
omenjenega sporazuma;

med ozemljema dveh pogodbenic ali z odhodom in
prihodom na ozemlje iste pogodbenice, ali če je
potrebno med takim prevozom, tranzitno čez ozemlje
druge pogodbenice ali čez ozemlje države, ki ni
pogodbenica;

ker je zaželeno zagotoviti usklajeno liberalizacijo določenih
mednarodnih občasnih avtobusnih prevozov in tranzita;
ker je zaželeno zagotoviti določne usklajene postopke za
mednarodne občasne prevoze, za katere je še vedno potrebno
posebno dovoljenje;

ki jih opravljajo prevozniki s sedežem v eni od
pogodbenic v skladu z njeno zakonodajo in z licenco
za opravljanje mednarodnih občasnih avtobusnih
prevozov za najem ali plačilo;

ker je treba zagotoviti visoko raven usklajenosti tehničnih zahtev
za avtobuse, s katerimi se opravljajo mednarodni občasni prevozi
med pogodbenicami, da bi izboljšali varnost cestnega prometa in
varstvo okolja;

z avtobusi, registriranimi v pogodbenici, v kateri ima
prevoznik sedež;

ker je nujno, da pogodbenice uporabljajo enotne ukrepe za delo
posadk v avtobusih, s katerimi se opravljajo mednarodni cestni
prevozi;

b) za vožnje s praznimi avtobusi v zvezi s temi prevozi.
2. Nobene določbe tega sporazuma ni mogoče razlagati kot
možnost, da bi občasne notranje prevoze na ozemlju ene
pogodbenice opravljali prevozniki s sedežem v drugi
pogodbenici.

ker je zaželena uskladitev pogojev za opravljanje poklica cestnega
prevoznika v potniškem prometu;
ker bi moralo biti načelo nediskriminacije glede državljanstva ali
sedeža prevoznika ter porekla ali mesta prihoda avtobusa temeljni
pogoj za opravljanje mednarodnih prevozov;

3. Ta sporazum izključuje uporabo avtobusov, namenjenih za
prevoz potnikov, za prevoz blaga v komercialne namene.

ker je treba zagotoviti enotne obrazce za prevozne listine, kot sta
kontrolna listina za prevoze brez posebnega dovoljenja ter prošnja
za dovoljenje za olajšanje in poenostavitev kontrolnih postopkov;

4. Ta sporazum ne ureja občasnih prevozov za lastne potrebe.
2. ČLEN
Nediskriminacija

ker je treba predvideti določene usklajene ukrepe za uveljavitev
tega sporazuma, zlasti glede kontrolnih postopkov, kazni in
medsebojnega sodelovanja;

Države pogodbenice zagotovijo spoštovanje načela
nediskriminacije glede državljanstva ali kraja sedeža prevoznika
in porekla ali mesta prihoda avtobusa, zlasti v zvezi z določbami
o davščinah iz VI. dela ter kontrolo in kaznimi iz IX. dela.

ker je treba vzpostaviti določene postopke za izvajanje
sporazuma, da bi zagotovili pravilno izvajanje in omogočili
potrebne tehnične spremembe prilog;
ker mora biti sporazum na voljo za pristop prihodnjih članic
Evropske konference ministrov za promet in določenih drugih
evropskih držav;

3. ČLEN
Pomen izrazov
V tem sporazumu se uporabljajo ti izrazi:

odločile uvesti enotna pravila za mednarodne občasne avtobusne
prevoze potnikov

1. "avtobusi" so vozila, ki so konstruirana in opremljena za prevoz
več kot devetih oseb, vključno z voznikom, in se uporabljajo
v ta namen;

IN SKLENILE:
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7. "pristojni organi" so tisti organi, ki jih imenujejo države članice
Skupnosti in druge pogodbenice za opravljanje nalog iz V.,
VI., VII., VIII. in IX. dela tega sporazuma;

2. "mednarodni občasni prevoz" je občasni prevoz med
ozemljema vsaj dveh pogodbenic, ki ni opredeljen niti kot
linijski prevoz ali posebni linijski prevoz niti kot prevoz z
izmeničnimi vožnjami. Prevoz se lahko opravlja z določeno
pogostostjo, ne da bi s tem prenehal biti občasni prevoz;

8. "tranzit" je del prevozne poti čez ozemlje pogodbenice, med
katerim potniki niti ne vstopajo niti ne izstopajo.

3. "linijski prevoz" je prevoz, ki zagotavlja prevoz potnikov v
določenih časovnih presledkih na določenih linijah, pri čemer
potniki vstopajo in izstopajo na vnaprej določenih postajališčih.
Linijski prevoz mora potekati po vnaprej določenem voznem
redu in prevoznih tarifah;

II. DEL

4. "posebni linijski prevoz" v organizaciji kogar koli je prevoz
določene vrste potnikov in izključuje druge potnike, če je tak
prevoz usklajen s pogoji iz 3. točke. Posebni linijski prevoz
obsega:
-

POGOJI ZA PREVOZNIKE V CESTNEM POTNIŠKEM
PROMETU
4. ČLEN

prevoz delavcev na delo in domov;

1. Pogodbenice, ki tega še niso storile, uvedejo določbe,
enakovredne določbam direktive Evropske skupnosti iz
Priloge 1.

prevoz učencev in študentov do izobraževalnih ustanov
in nazaj.
Dejstvo, da se lahko posebni linijski prevoz spreminja glede
na potrebe uporabnikov, ne vpliva na njegovo razvrstitev kot
linijski prevoz;

2. Glede pogoja o ustreznem finančnem stanju iz tretjega
odstavka 3. člena te direktive imajo lahko pogodbenice do 1.
januarja 2003 ali celo do 1. januarja 2005, če ob ratifikaciji
sporazuma tako izjavijo, nižji minimalni razpoložljivi kapital in
rezerve, kot je znesek iz točke c) omenjenega tretjega
odstavka, kar pa ne vpliva na določbe Evropskega
sporazuma o povezavi Evropskih skupnosti in njihovih držav
članic z določenimi pogodbenicami tega sporazuma.

5. 1) "prevoz z izmeničnimi vožnjami" je prevoz predhodno
sestavljenih skupin potnikov v določenih časovnih
presledkih v obe smeri z enega samega mesta odhoda
na eno samo mesto prihoda. Vsako skupino, ki jo
sestavljajo potniki z že opravljenim potovanjem na cilj,
prepelje nazaj na mesto odhoda v kasnejši vožnji isti
prevoznik.
Mesto odhoda in mesto prihoda sta mesti, na katerih se
potovanje začne in konča, pri čemer vključujeta tudi
okolico s polmerom 50 km;

III. DEL
TEHNIČNI POGOJI ZA VOZILA

2) med prevozom z izmeničnimi vožnjami potniki ne smejo
vstopati ali izstopati;

5. ČLEN

3) v nizu prevozov mora biti vozilo pri prvi povratni vožnji in
zadnji vožnji tja prazno;

Avtobusi, ki se uporabljajo za opravljanje mednarodnega
občasnega prevoza po tem sporazumu, morajo biti skladni s
tehničnimi standardi iz Priloge 2.

4) v soglasju s pristojnimi oblastmi v pogodbenici ali
pogodbenicah, v katerih taki prevozi potekajo, pa na
razvrstitev prevozov kot prevozov z izmeničnimi vožnjami
ne vpliva:

IV. DEL

če ne glede na določbe prvega pododstavka potniki
potujejo nazaj z drugo skupino ali drugim prevoznikom,

DOSTOP DO TRGA

če ne glede na določbe drugega pododstavka potniki
med potjo vstopajo in izstopajo,

6. ČLEN
Občasni prevoz brez dovolilnice

če je ne glede na določbe tretjega pododstavka v nizu
prevozov z izmeničnimi vožnjami vozilo na prvi vožnji tja
in na zadnji povratni vožnji prazno;

Na ozemlju pogodbenice, ki ni pogodbenica, v kateri ima prevoznik
sedež, dovolilnica ni potrebna za te občasne prevoze:
1. krožno vožnjo "zaprtih vrat", to je za prevoze, pri katerih se
z istim avtobusom prevaža ista skupina potnikov na celotnem
potovanju in se pripelje nazaj na mesto odhoda; mesto odhoda
je v pogodbenici, v kateri ima prevoznik sedež;

6. "pogodbenice" so tiste podpisnice, ki pristanejo, da jih
zavezuje ta sporazum, in za katere velja ta sporazum.
Sporazum velja za ozemlja, na katerih velja Pogodba o
ustanovitvi Evropske skupnosti, in pod pogoji iz te pogodbe
tudi za BOLGARIJO, BOSNO IN HERCEGOVINO, ČEŠKO,
ESTONIJO, HRVAŠKO, LATVIJO, LITVO, MADŽARSKO,
MOLDOVO, POLJSKO, ROMUNIJO, SLOVAŠKO,
SLOVENIJO in TURČIJO, če sklenejo ta sporazum;
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2. prevoze, pri katerih je vozilo na potovanju tja polno, na
potovanju nazaj pa prazno; mesto odhoda je na ozemlju
pogodbenice, v kateri ima prevoznik sedež;
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3. prevoze, pri katerih je vozilo na potovanju tja prazno in
prevzame vse potnike na istem mestu, če je izpolnjen eden
od teh pogojev:

spremembami ali uporabljajo Uredbi Skupnosti št. 3820/85 in 3821/
85, kot veljata ob začetku veljavnosti tega sporazuma.
VI. DEL

a) potniki sestavljajo skupine na ozemlju nepogodbenice ali
pogodbenice, ki ni tista, v kateri ima prevoznik sedež ali
v kateri je bilo mesto odhoda, v skladu s pogodbo o
prevozu, ki je bila sklenjena pred njihovim prihodom na
ozemlje te druge pogodbenice; potniki se prepeljejo na
ozemlje pogodbenice, v kateri ima prevoznik sedež;

CARINSKE DAJATVE IN DAVŠČINE
9. ČLEN

b) potnike je isti prevoznik predhodno pripeljal na ozemlje
pogodbenice v skladu z drugo točko, kjer jih spet
prevzame in jih prepelje na ozemlje pogodbenice, v kateri
ima prevoznik sedež;

1. Avtobusi, ki se uporabljajo za prevoze v skladu s tem
sporazumom, so oproščeni plačevanja vseh davščin in
dajatev za promet ali posest vozila kakor tudi vseh posebnih
davščin in drugih dajatev za prevoze na ozemlju drugih
pogodbenic.

c) potniki so bili povabljeni na pot na ozemlje druge
pogodbenice, pri čemer stroške prevoza krije oseba, ki
jih je povabila; taki potniki morajo sestavljati enovito
skupino, ki ni nastala samo zaradi tega potovanja in se
prepelje na ozemlje pogodbenice, v kateri ima prevoznik
sedež.

Oprostitev ne velja za davke in prispevke za gorivo, davek
na dodano vrednost za prevozne storitve, cestnine in druge
dajatve za uporabo infrastrukture.
2. Pogodbenice zagotovijo, da se na istem odseku ne
zaračunavajo hkrati cestnine in druge dajatve za uporabo
cest. Pogodbenice pa lahko zaračunavajo cestnine hkrati z
dajatvami za uporabo mostov, predorov in gorskih prelazov.

Dovolilnica prav tako ni potrebna:
4. za tranzitne prevoze čez ozemlje pogodbenice v zvezi z
občasnim prevozom brez dovolilnice;

3. Gorivo za avtobuse v rezervoarjih, ki jih je vgradil proizvajalec
v ta namen, in v nobenem primeru ne več kot 600 litrov, ter
motorno olje, potrebno izključno za delovanje avtobusa, sta
oproščeni uvoznih dajatev ter vseh drugih dajatev in plačil, ki
se plačujejo v drugih pogodbenicah.

5. za prazne avtobuse, ki se uporabljajo izključno za zamenjavo
poškodovanega ali pokvarjenega avtobusa med opravljanjem
mednarodnega prevoza iz tega sporazuma.
Za prevoze, ki jih opravljajo prevozniki s sedežem v Evropski
skupnosti, sta lahko mesto odhoda in/ali mesto prihoda v kateri
koli državi članici Evropske skupnosti ne glede na državo članico,
v kateri je avtobus registriran, ali državo članico, v kateri ima
prevoznik sedež.

4. Skupni odbor iz 23. člena bo pripravil seznam dajatev v
posamezni pogodbenici v zvezi s cestnimi avtobusnimi
prevozi potnikov. V tem seznamu bodo navedene dajatve iz
prvega pododstavka prvega odstavka tega člena, ki se lahko
zaračunavajo samo v pogodbenici, v kateri je vozilo
registrirano. V tem seznamu bodo navedene tudi dajatve iz
drugega pododstavka prvega odstavka tega člena, ki jih lahko
zaračunavajo druge pogodbenice, kot je pogodbenica, v kateri
je vozilo registrirano. Pogodbenica, ki katero koli dajatev iz
seznama nadomesti z drugo dajatvijo iste ali druge vrste, o
tem obvesti skupni odbor, da ta ustrezno spremeni seznam.

7. ČLEN
Občasni prevoz z dovolilnico
1. Za občasne prevoze, razen za prevoze iz 6. člena, je potrebna
dovolilnica v skladu s 15. členom.
2. Za prevoze, ki jih opravljajo prevozniki s sedežem v Evropski
skupnosti, sta lahko mesto odhoda in/ali mesto prihoda v
kateri koli državi članici Evropske skupnosti ne glede na
državo Ranico, v kateri je avtobus registriran, ali državo
članico, v kateri ima prevoznik sedež.

5. Rezervni deli in orodje, ki se uvozijo za popravilo pokvarjenega
avtobusa med opravljanjem mednarodnega cestnega
prevoza, so pri uvozu na ozemlje druge pogodbenice v skladu
s predpisi o začasnem uvozu takšnega blaga oproščeni
carinskih dajatev in vseh davščin in drugih dajatev. Zamenjani
rezervni deli se izvozijo ali uničijo pod nadzorom pristojnega
carinskega organa druge pogodbenice.

V. DEL

VII. DEL

SOCIALNE DOLOČBE

KONTROLNE LISTINE ZA OBČASNI PREVOZ BREZ
DOVOLILNICE

8. ČLEN

10. ČLEN

Pogodbenice tega sporazuma, ki tega še niso storile, pristopijo k
Evropskemu sporazumu o delu posadk vozil, ki opravljajo
mednarodne cestne prevoze (AETR), z dne 1. julija 1970 z vsemi
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Prevozni iz 6. člena se opravljajo na podlagi kontrolne listine, ki jo
izda pristojni organ v pogodbenici, v kateri ima prevoznik sedež,
ali katera koli uradno pooblaščena agencija v tej pogodbenici.
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11. ČLEN

16. ČLEN
Prošnja za dovolilnico

1. Kontrolna listina je potniška spremnica v dvojniku v knjižici s
25 spremnicami, ki se dajo iztrgati. Kontrolna listina mora biti
skladna z vzorcem iz Priloge 3 k temu sporazumu.

1. Prevoznik vloži prošnjo za dovolilnico pri pristojnem organu
pogodbenice, na ozemlju katere je mesto odhoda.
Prošnja mora biti skladna z vzorcem iz Priloge 4.

2. Vsaka knjižica in potniške spremnice v njej so označene s
serijsko številko. Potniške spremnice so označene tudi z
zaporednimi številkami od 1 do 25.

2. Prevoznik izpolni obrazec prošnje in priloži dokazilo, da ima
licenco za opravljanje mednarodnih občasnih avtobusnih
prevozov iz druge alinee točke a) prvega odstavka 1. člena.

3. Besedilo na platnicah knjižice in na potniških spremnicah je
natisnjeno v uradnem jeziku ali uradnih jezikih pogodbenice,
v kateri ima prevoznik sedež.
♦
12. ČLEN

3. Pristojni organ pogodbenice, na ozemlju katere je mesto
odhoda, pregleda prošnjo za dovolilnico za prevoz in jo, če je
odobri, pošlje pristojnemu organu pogodbenice (pogodbenic),
v kateri (katerih) je mesto prihoda, in pristojnim organom
tranzitnih pogodbenic.

1. Knjižica iz 11. člena se izda na ime prevoznika in ni prenosljiva.

4. Kot odstopanje od prvega odstavka 15. člena se lahko
pogodbenice, katerih ozemlja se prečkajo v tranzitu, odločijo,
da za prevoze iz tega dela njihovo soglasje ni več potrebno.
O svoji odločitvi obvestijo skupni odbor iz 23. člena.

2. Zgornji izvod potniške spremnice mora biti v avtobusu ves
čas potovanja, na katero se nanaša.
3. Prevoznik je odgovoren za točno in pravilno izpolnjevanje
potniške spremnice.

5. Pristojni organi pogodbenice (pogodbenic), katere (katerih)
soglasje se zaprosi, izdajo dovolilnico v enem mesecu brez
diskriminacije glede na državljanstvo ali sedež prevoznika.
Če ti organi ne soglašajo s pogoji za izdajo dovolilnice, svoje
razloge sporočijo pristojnemu organu pogodbenice
(pogodbenic).

13. ČLEN
1. Prevoznik izpolni potniško spremnico v dvojniku pred
začetkom vsakega potovanja.
2. Imena potnikov lahko prevoznik zagotovi tudi tako, da vnaprej
pripravljen seznam potnikov na posebnem listu pripne k
potniški spremnici. Prevoznik žigosa seznam potnikov in
potniško spremnico, ali če se tako zahteva, prevoznik ali
voznik podpiše seznam potnikov in potniško spremnico.

17. ČLEN
Pristojni organi dveh ali več pogodbenic se lahko dogovorijo za
poenostavitev postopka izdaje dovolilnic, obrazca prošnje za
dovolilnico in obrazca dovolilnice za občasne prevoze med temi
pogodbenicami. O dogovoru obvestijo skupni odbor iz 23. člena.

3. Za vožnjo tja s praznim vozilom iz tretje točke 6. člena se
lahko seznam potnikov izpolni v skladu z drugim odstavkom,
ko potniki vstopijo.

IX. DEL

t

14. ČLEN
KONTROLE, KAZNI IN MEDSEBOJA POMOČ

Pristojni organi dveh ali več pogodbenic se lahko dogovorijo, da
seznam potnikov ni potreben. V tem primeru je treba v kontrolno
listino vpisati število potnikov.

18. ČLEN

O takih dogovorih se obvesti skupni odbor iz 23. člena.

Kontrolne listine iz 10. člena in dovolilnice iz 15. člena morajo biti v
avtobusu in jih je treba na zahtevo katerega koli pooblaščenega
kontrolnega organa pokazati.

VIII. DEL
19. ČLEN
DOVOLILNICA ZA OBČASNI PREVOZ

Pristojni organi pogodbenic zagotovijo, da prevozniki upoštevajo
določbe tega sporazuma.

15. ČLEN
20. ČLEN

1. Dovolilnico za vsak posamezen občasni prevoz, ki se v skladu
s 6. členom ne more opraviti brez dovolilnice, po dogovoru
izdajo pristojni organi pogodbenice, v kateri potniki vstopajo
ali izstopajo, in pristojni organi pogodbenice, ki se prečka v
tranzitu. Če je mesto odhoda ali prihoda v državi članici
Evropske skupnosti, za tranzit čez druge države članice
Skupnosti dovolilnica ni potrebna.

Potrjeni izvod licence za opravljanje mednarodnih občasnih
avtobusnih prevozov iz druge alinee točke a) prvega odstavka 1.
člena je treba hraniti v avtobusu in ga pokazati na zahtevo katerega
koli pooblaščenega kontrolnega organa.
Skupni odbor iz 23. člena se obvesti o obrazcih listin, ki jih izdajajo
pristojni organi pogodbenic.

2. Dovolilnica mora biti skladna z vzorcem iz Priloge 5.
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21. ČLEN

na zahtevo ene ali več pogodbenic v šestih tednih pristojni
organi sestanejo na posvet.

Pristojni organi pogodbenic predpišejo kazni za kršenje tega
sporazuma. Tako določene kazni morajo biti učinkovite,
sorazmerne in odvračajoče.
,

24. ČLEN
1. Skupni odbor zagotavlja pravilno izvajanje tega sporazuma.
Odbor mora biti obveščen o vsakem ukrepu, ki se sprejme
ali naj bi se sprejel za izvajanje določb tega sporazuma.

22. ČLEN
1. če je prevoznik, ki nima sedeža v določeni državi, resno ali
ponovno kršil cestnoprometne predpise, posebej predpise o
trajanju vožnje in počitku voznika ter o varnosti v cestnem
prometu, zaradi česar mu je lahko odvzeta licenca za delo
prevoznika v cestnem potniškem prometu, pristojni organi te
pogodbenice sporočijo pristojnim organom pogodbenice, v
kateri ima prevoznik sedež, vse informacije o kršitvah in
naloženih kaznih.

2. Skupni odbor predvsem:
a) na podlagi podatkov pogodbenic pripravi seznam pristojnih
organov pogodbenic za izvajanje nalog iz V., VI., VII., VIII.
in IX. dela tega sporazuma;
b) spreminja ali prilagaja kontrolne listine in druge obrazce
dokumentov iz prilog k temu sporazumu;

2. Pristojni organi pogodbenice, na ozemlju katere je prevoznik
resno ali ponovno kršil cestnoprometne predpise, posebej
predpise o trajanju vožnje in počitku voznika ter o varnosti v
cestnem prometu, lahko prevozniku začasno prepovejo
opravljati prevoze na ozemlju te pogodbenice.

c) spreminja ali prilagaja priloge, ki se nanašajo na tehnične
standarde za avtobuse, in Prilogo 1 v zvezi s pogoji, ki
veljajo za cestni prevoz potnikov iz 4. člena, zaradi
vključitve ukrepov, ki bodo sprejeti v Evropski skupnosti;

Za Evropsko skupnost velja, da lahko pristojni organ
posamezne države članice prevozniku samo začasno
prepove dostop na ozemlje te države članice.

d) na podlagi podatkov pogodbenic pripravi informativni
seznam vseh carinskih dajatev, davščin in drugih dajatev
iz četrtega in petega odstavka 9. člena;

O teh ukrepih se obvestijo pristojni organi pogodbenice, v
kateri ima prevoznik sedež, in skupni odbor iz 23. člena.

e) spreminja ali prilagaja zahteve glede socialnih določb iz
8. člena zaradi vključitve ukrepov, ki bodo sprejeti v
Evropski skupnosti;

3. če je prevoznik resno ali ponovno kršil cestnoprometne
predpise, posebej predpise o trajanju vožnje in počitku voznika
ter o varnosti v cestnem prometu, pristojni organi
pogodbenice, v kateri ima prevoznik sedež, sprejmejo
ustrezne ukrepe za preprečitev ponovnih kršitev; taki ukrepi
lahko vključujejo tudi začasni ali trajni odvzem licence za
delo prevoznika v cestnem potniškem prometu. O teh ukrepih
se obvesti skupni odbor iz 23. člena.

f) rešuje vsa nesoglasja, ki nastanejo pri izvajanju in razlagi
tega sporazuma;
g) predlaga nadaljnje ukrepe za liberalizacijo tistih občasnih
prevozov, za katere je še potrebna dovolilnica.
3. Pogodbenice ukrenejo vse potrebno za uveljavitev sklepov
skupnega odbora, če je potrebno, skladno s svojimi
notranjepravnimi postopki.

4. Pogodbenice prevozniku jamčijo pravico do pritožbe zoper
naložene kazni.

4. Če spora ni mogoče rešiti v skladu s točko f) drugega
odstavka tega člena, lahko pogodbenice v sporu zadevo
predložijo razsodišču. Vsaka pogodbenica v sporu imenuje
po enega razsodnika. Enega razsodnika imenuje tudi skupni
odbor.

X. DEL

Razsodišče odloča z večino glasov svojih članov.

SKUPNI ODBOR

Pogodbenice v sporu morajo ukreniti vse potrebno za izvedbo
sklepov razsodišča.

23. ČLEN
1. Za lažje izvajanje tega sporazuma se ustanovi skupni odbor.
Skupni odbor sestavljajo predstavniki pogodbenic.
2. Skupni odbor se prvič sestane v šestih mesecih od začetka
veljavnosti tega sporazuma.
3.

XI. DEL
SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

Skupni odbor sprejme svoj poslovnik.

4. Skupni odbor se sestane na zahtevo vsaj ene pogodbenice.

25. ČLEtil
Dvostranski sporazumi

5. Skupni odbor lahko sprejema sklepe le, če sta na sestanku
skupnega odbora navzoči dve tretjini pogodbenic, vključno z
Evropsko skupnostjo.

1. Določbe tega sporazuma nadomestijo ustrezne določbe
sporazumov, sklenjenih med pogodbenicami. V zvezi z
Evropsko skupnostjo se ta določba uporablja za sporazume,
sklenjene med katero koli državo članico in katero koli
pogodbenico.

6. Sklepe skupnega odbora morajo soglasno sprejeti vsi navzoči
predstavniki pogodbenic. Če soglasja ni mogoče doseči, se
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30. ČLEN
Pristop

2. Pogodbenice, razen Evropske skupnosti, se lahko dogovorijo,
da ne bodo uporabljale 5. člena in Priloge 2 tega sporazuma in
da bodo uporabljale drugačne tehnične standarde za avtobuse,
s katerimi se opravljajo občasni prevozi med temi
pogodbenicami, vključno s tranzitom čez njihova ozemlja.

1. Po začetku veljavnosti je ta sporazum na voljo za pristop
državam, ki so polnopravne članice Evropske konference
ministrov za promet (ECMT). Če k temu sporazumu pristopijo
države članice Sporazuma o evropskem gospodarskem
prostoru, se ta sporazum ne uporablja med pogodbenicami
Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru.

3. Ne glede na določbe 6. člena in Priloge 2 določbe tega
sporazuma nadomeščajo ustrezne določbe sporazumov,
sklenjenih med državami članicami Evropske skupnosti in
drugimi pogodbenicami.

2. Sporazum je tudi na voljo za pristop Republiki San Marino,
Kneževini Andori in Kneževini Monako.

Lahko pa se ohranijo ali podaljšajo določbe iz obstoječih
dvostranskih sporazumov med državami članicami Evropske
skupnosti in drugimi pogodbenicami, ki dovoljujejo občasne
prevoze iz 7. člena brez dovolilnice. O tem pogodbenice
nemudoma obvestijo skupni odbor iz 23. člena.

3. Za vsako državo, ki pristopi k temu sporazumu po začetku
veljavnosti iz 28. člena, začne ta sporazum veljati prvi dan
tretjega meseca po deponiranju listine o pristopu te države.
4. Vsaki državi, ki pristopi k temu sporazumu po začetku
veljavnosti iz 28. člena, se lahko dovoli največ tri leta za
sprejetje predpisov, enakovrednih direktivi (direktivam) iz
Priloge 1. O vsakem takšnem sprejetem ukrepu se obvesti
skupni odbor.

26. ČLEN
Podpis
Ta sporazum je na voljo za podpis v Bruslju od 14. aprila 2000 do
31. decembra 2000 pri generalnem sekretariatu Sveta Evropske
unije, ki je depozitar sporazuma.

31. ČLEN
Odpoved

27. ČLEN
Ratifikacija ali potrditev in depozitar sporazuma

Vsaka pogodbenica lahko z enoletnim odpovednim rokom odpove
ta sporazum s hkratnim obvestilom drugim pogodbenicam po
depozitarju sporazuma. O razlogih za odpoved obvesti tudi skupni
odbor. Sporazuma pa ni mogoče odpovedati v prvih štirih letih po
začetku veljavnosti sporazuma iz 28. člena.

Ta sporazum podpisnice potrdijo ali ratificirajo v skladu s svojimi
notranjepravnimi postopki. Listine o potrditvi ali ratifikaciji
pogodbenice deponirajo pri generalnem sekretariatu Sveta
Evropske unije, ki o tem obvesti vse druge podpisnice.

Če ta sporazum odpove ena ali več pogodbenic in se število
pogodbenic zmanjša pod dogovorjeno število za začetek
veljavnosti iz 28. člena, sporazum še naprej velja, razen če se
skupni odbor, ki ga sestavljajo preostale pogodbenice, odloči
drugače.

28. ČLEN
Začetek veljavnosti
1.

Sporazum začne veljati za pogodbenice, ki so ga potrdile ali
ratificirale, ko ga potrdijo ali ratificirajo štiri pogodbenice,
vključno z Evropsko skupnostjo, prvi dan tretjega meseca
od datuma deponiranja četrte listine o potrditvi ali ratifikaciji ali
celo prvi dan šestega meseca, in to le če je dana ustrezna
izjava ob ratifikaciji sporazuma.

32. ČLEN
Prenehanje članstva
Pogodbenica, ki pristopi k Evropski uniji, se z datumom pristopa
preneha šteti za pogodbenico.

2. Ta sporazum začne veljati za vsako pogodbenico, ki ga potrdi
ali ratificira po začetku veljavnosti iz prvega odstavka, prvi
dan tretjega meseca od datuma, ko ta pogodbenica deponira
svojo listino o potrditvi ali ratifikaciji.

33. ČLEN
Priloge
Priloge k temu sporazumu so njegov sestavni del.

29. ČLEN
Veljavnost sporazuma - ocena izvajanja sporazuma

34. ČLEN
Jeziki

1. Ta sporazum se sklene za pet let od datuma začetka
veljavnosti.

Ta sporazum, katerega besedila v angleškem, francoskem in
nemškem jeziku so enako verodostojna, se shrani v arhivu
generalnega sekretariata Sveta Evropske unije, ki vsaki
pogodbenici pošlje overjen izvod.

2. Veljavnost tega sporazuma se samodejno podaljšuje za
naslednja obdobja petih let za tiste pogodbenice, ki ne izrazijo
nasprotne želje. Pogodbenica, ki sporazuma ne želi podaljšati,
o svoji nameri obvesti depozitarja v skladu z 31. členom.

Vsaka pogodbenica zagotovi pravilen prevod tega sporazuma v
svoj uradni jezik ali uradne jezike. Izvod tega prevoda se shrani v
arhivu generalnega sekretariata Sveta Evropske unije.

3. Pred koncem vsakega obdobja petih let skupni odbor oceni
izvajanje tega sporazuma.

Depozitar pošlje kopije vseh prevodov sporazuma in prilog vsem
pogodbenicam.
V potrditev tega so podpisani pooblaščenci podpisali ta sporazum.
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PRILOGA

PRILOGA 1

Pogoji za prevoznike v cestnem potniškem prometu iz 4. člena

Direktiva Evropske skupnosti iz 4. člena je:

Direktiva Sveta 96/26/ES z dne 29. aprila 1996 o dostopu do poklica prevoznika v
cestnem tovornem in cestnem potniškem prometu ter o vzajemnem priznavanju diplom,
potrdil in drugih dokazil o formalni usposobljenosti zaradi lažjega uresničevanja
pravice teh prevoznikov do prostega ustanavljanja na področju notranjih in
mednarodnih prevozov (Uradni list Evropskih skupnosti L 124, 23. 5. 1996, str. 1), kot
je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 98/76/ES z dne 1. oktobra 1998 (Uradni
list Evropskih skupnosti L 277, 14. 10. 1998, str. 17).

i
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PRILOGA 2

Tehnični standardi za avtobuse

1.ČLEN
Od datuma, ko sporazum INTERBUS začne veljati za vsako pogodbenico, morajo biti
avtobusi, ki se uporabljajo za mednarodne občasne prevoze potnikov, usklajeni s pravili
iz teh pravnih besedil:

a) Direktive Sveta 96/96/ES z dne 20. decembra 1996 o približevanju zakonodaje držav
članic o preverjanju tehnične ustreznosti motornih vozil in njihovih priklopnikov
(Uradni list Evropskih skupnosti L 46, 17. 2. 1997, str. 1),

b) Direktive Sveta 92/6/EGS z dne 10. februarja 1992 o namestitvi in uporabi priprav
za omejevanje hitrosti za določene kategorije motornih vozil v Skupnosti (Uradni
list Evropskih skupnosti L 57, 2. 3. 1992, str. 27),

c) Direktive Sveta 96/53/EGS z dne 25. julija 1996 o določitvi največjih dovoljenih
dimenzij v notranjem in mednarodnem prometu ter največje dovoljene mase v
mednarodnem prometu za določena cestna vozila, s katerimi se opravljajo prevozi v
Skupnosti (Uradni list Evropskih skupnosti L 235, 17. 9. 1996, str. 59),

d) Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 z dne 20. decembra 1985 o napravah za zapisovanje
v cestnem prometu (Uradni list Evropskih skupnosti L 370, 31. 12. 1985, str. 8), kot
je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2135/98 z dne 24. 9. 1998
(Uradni list Evropskih skupnosti L 274, 9. 10. 1998, str. 1), ali enakovrednih pravil
iz sporazuma AETR in njegovih protokolov.
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2. ČLEN
Od datuma, ko sporazum INTERBUS začne veljati za vsako pogodbenico, morajo
pogodbenice, razen Evropske skupnosti, za avtobuse, s katerimi se opravlja mednarodni
občasni prevoz potnikov, upoštevati tehnične zahteve iz naslednjih direktiv Skupnosti
ali enakovrednih uredb Gospodarske komisije ZN za Evropo (UN-ECE) o enotnih
določbah glede homologacije novih vozil in njihove opreme.

Vrsta

Uredba (zadnja
sprememba)
UN-ECE

Direktiva ES
(izvirnik - zadnji)

Emisije izpušnih plinov

49/01
49/02, soglasje A
49/02, soglasje B

-88/77
-91/542 1. korak
-91/542 2. korak
-96/1
72/306
-70/157
-84/424
-92/97
-71/320
-88/194
-91/422
-98/12
92/23
-76/756
-91/663
-97/28

Dim
Emisije hrupa

24/03
51/02

Zavorni sistem

13/09

Pnevmatike
Svetlobne
svetlobnosignalne
naprave

20. februar2002

in

54
48/01

65

Datum
začetka
izvajanja v
EU
1. 10. 1993
1. 10. 1996

2. 8. 1972
1.10.1989
1.10. 1996
1. 10. 1991
1. 10. 1994

1. 1. 1993
1. 1. 1994
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3. ČLEN
Za avtobuse, s katerimi se opravljajo ti prevozi:

a) prevozi iz katere koli države članice Skupnosti (razen Grčije) v katero koli
pogodbenico sporazuma INTERBUS;

b) prevozi iz katere koli pogodbenice sporazuma INTERBUS v katero koli državo
članico Skupnosti (razen Grčije);

c) prevozi iz katere koli pogodbenice sporazuma INTERBUS v Grčijo tranzitno čez
katero koli drugo državo članico Skupnosti, ki jih opravlja prevoznik s sedežem v
kateri koli pogodbenici sporazuma INTERBUS,

veljajo ta pravila:

1. Avtobusi, ki so bili prvič registrirani pred 1.1. 1980, se ne smejo uporabljati za
občasne prevoze iz sporazuma INTERBUS.

2. Avtobusi, ki so bili prvič registrirani med 1. 1. 1980 in 31. 12. 1981, se lahko
uporabljajo samo do 31. 12. 2000.

3. Avtobusi, ki so bili prvič registrirani med 1. 1. 1982 in 31. 12. 1983, se lahko
uporabljajo samo do 31. 12. 2001.

4. Avtobusi, ki so bili prvič registrirani med 1. 1. 1984 in 31. 12. 1985, se lahko
uporabljajo samo do 31. 12. 2002.
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5. Avtobusi, ki so bili prvič registrirani med 1. 1. 1986 in 31. 12. 1987, se lahko
uporabljajo samo do 31. 12. 2003.

6. Avtobusi, ki so bili prvič registrirani med 1. 1. 1988 in 31. 12. 1989, se lahko
uporabljajo samo do 31. 12. 2004.

7. Po 1. 1. 2005 se lahko uporabljajo samo avtobusi, ki so bili prvič registrirani po 1.
1. 1990 (EURO 0).

8. Po 1. 1. 2007 se lahko uporabljajo samo avtobusi, ki so bili prvič registrirani po 1.
10. 1993 (EURO 1).

4. ČLEN
Za avtobuse, s katerimi se opravljajo ti prevozi:

a) prevozi iz Grčije v pogodbenice sporazuma INTERBUS;

b) prevozi iz pogodbenic sporazuma INTERBUS v Grčijo,

veljajo ta pravila:

1. Avtobusi, ki so bili prvič registrirani pred 1.1. 1980, se ne smejo uporabljati za
občasne prevoze iz sporazuma INTERBUS.

2. Avtobusi, ki so bili prvič registrirani med 1.1. 1980 in 31. 12. 1981, se lahko
uporabljajo samo do 31. 12. 2000.

20. februar2002

67

poročevalec, št. 17

3. Avtobusi, ki so bili prvič registrirani med 1. 1. 1982 in 31. 12. 1983, se lahko
uporabljajo samo do 31. 12. 2001.

4. Avtobusi, ki so bili prvič registrirani med 1. 1. 1984 in 31. 12. 1985, se lahko
uporabljajo samo do 31. 12. 2003.

5. Avtobusi, ki so bili prvič registrirani med 1. 1. 1986 in 31. 12. 1987, se lahko
uporabljajo samo do 31. 12. 2005.

6. Avtobusi, ki so bili prvič registrirani med 1. 1. 1988 in 31. 12. 1989, se lahko
uporabljajo samo do 31. 12. 2007.

7. Po 1. 1. 2008 se lahko uporabljajo samo avtobusi, ki so bili prvič registrirani po 1.
1. 1990 (EURO 0).

8. Po 1. 1. 2010 se lahko uporabljajo samo avtobusi, ki so bili prvič registrirani po 1.
10. 1993 (EURO 1).

5. ČLEN
Za avtobuse iz Skupnosti, ki se uporabljajo za dvostranski promet med Grčijo in
drugimi

državami

članicami

Skupnosti

tranzitno čez pogodbenice

sporazuma

INTERBUS in jih ta pravila o tehničnih standardih ne zajemajo, veljajo pravila
Evropske skupnosti.
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6. ČLEN
1. Pravila o tehničnih standardih, vključena v dvostranske sporazume ali dogovore
med državami članicami Skupnosti in pogodbenicami sporazuma INTERBUS o
dvostranskem prometu in tranzitu, ki so strožja od pravil iz tega sporazuma, se
lahko uporabljajo do 31. decembra 2006.

2. Države članice Skupnosti in pogodbenice sporazuma INTERBUS obvestijo skupni
odbor iz 23. člena sporazuma o vsebini takšnih dvostranskih sporazumov ali
dogovorov.

7. ČLEN
1. Dokument, ki dokazuje datum prve registracije vozila, je treba hraniti v vozilu in ga
na zahtevo katerega koli pooblaščenega kontrolnega organa pokazati. V tej prilogi
se "datum prve registracije vozila" nanaša na prvo registracijo po izdelavi vozila. Če
datum prve registracije ni znan, se upošteva datum izdelave.

2. Če se prvotni motor avtobusa zamenja z novim motorjem, se dokument iz prvega
odstavka tega člena nadomesti z dokumentom, ki dokazuje skladnost novega
motorja s predpisi o homologaciji iz 3. člena.
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8. ČLEN
1. Ne glede na določbe odstavka a) 1. člena te priloge lahko pogodbenica uvede
občasne kontrolne preglede zaradi preverjanja avtobusov glede skladnosti z
določbami Direktive 96/96/ES. V tej prilogi "občasni kontrolni pregledi" pomenijo
nenačrtovane in zato nepričakovane preglede avtobusov, s katerimi se opravljajo
prevozi na ozemlju pogodbenice, in jih izvedejo organi na cesti.

2. Pri opravljanju kontrolnih pregledov na cesti iz te priloge pristojni organi
pogodbenic uporabljajo kontrolni seznam iz Prilog II a in II b. Kopija tega
kontrolnega seznama, ki ga izpolni organ, ki je opravil pregled, se izroči vozniku
avtobusa in jo voznik na zahtevo pokaže zaradi poenostavitve nadaljnjih pregledov
oziroma da se ne bi neposredno po pregledu ali v nerazumno kratkem času po
pregledu pregled opravljal ponovno.

3. Če pregledovalec vozila meni, da pomanjkljivosti pri vzdrževanju avtobusa
opravičujejo dodatni pregled, lahko avtobus napoti na pregled tehnične ustreznosti
vozila v pooblaščeni center za tehničnfe preglede v skladu z 2. členom Direktive
Skupnosti 96/96/ES.

4. Brez vpliva na druge kazni, ki se lahko izrečejo, če se pri naključnem pregledu
ugotovi, da avtobus ni v skladu z določbami Direktive 96/96/ES, in se zato šteje, da
pomeni resno nevarnost za potnike ali druge udeležence v cestnem prometu, se
lahko takoj prepove nadaljnja vožnja avtobusa po javnih cestah.

5. Kontrolni pregledi na cesti se opravljajo brez diskriminacije glede na državljanstvo,
sedež ali registracijo avtobusa oziroma voznikov.

poročevalec, št. 17

70

20. februar2002

PRILOGA II a

SEZNAM

1. Kraj pregleda

2. Datum

3. Ura

4. Oznaka države in registrska Številka vozila

5. Vrsta vozila
| | avtobus1

6. Ime in naslov prevoznika, ki opravlja prevoz.

7. Državljanstvo

8. Voznik

9. Pošiljatelj, naslov, mesto vstopa

10. Prejemnik, naslov, mesto izstopa

11. Bruto masa vozila

Motorno vozilo z najmanj Štirimi kolesi, ki se uporablja za prevoz potnikov in ima poleg voznikovega sedeža več kot
osem sedežev (kategoriji M2, M3).
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12. Razlog za tehnično neustreznost:
•

zavorni sistem in sestavni deli

•

sistem za upravljanje

•

svetlobne in svetlobnosignalne naprave

•

kolesa/osi/pnevmatike

•

izpušni sistem

•

vsebnost saj v dimu (dizel)

•

plinaste emisije (bencin)

13. Razno/pripombe

14. Organ/pregledovalec

15. Rezultat kontrolnega pregleda
•

vozilo je tehnično ustrezno

•

vozilo je tehnično ustrezno z manjšimi pomanjkljivostmi

•

vozilo ima hujše pomanjkljivosti

•

takojšnja prepoved vožnje

Podpis pregledovalca/potrditev
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PRILOGA II b

Tehnični standardi pri kontrolnem pregledu na cesti

Avtobuse, kot so opredeljeni v 3. členu tega sporazuma, je treba vzdrževati v takem
stanju, da jih lahko kontrolni organi ocenijo za tehnično ustrezne.

Preverjajo se tisti deli vozila, ki se štejejo za pomembne za varno in brezhibno
delovanje

avtobusa.

Poleg

enostavnih

pregledov

delovanja

(svetlobne

in

svetlobnosignalne naprave, stanje pnevmatik itd.) se lahko opravijo tudi posebni testi
in/ali kontrolni pregledi zavornega sistema vozila ter emisij motornega vozila:

1 Zavore

Vsak del zavornega sistema mora biti dobro vzdrževan in pravilno nastavljen.

Zavorni sistem avtobusa mora biti tak, da omogoča tri zavorne naloge:

a) pri avtobusih ter njihovih priklopnikih in polpriklopnikih mora delovna zavora
zmanjšati hitrost vozila ter zanesljivo, hitro in učinkovito ustaviti vozilo ne glede na
obremenitev ter vzpon ali nagib ceste, po kateri vozi;
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b) pri avtobusih ter njihovih priklopnikih in polpriklopnikih mora parkirna zavora
omogočiti, da ostane avtobus v nepremičnem položaju ne glede na obremenitev pri
opaznem vzponu ali nagibu, pri tem pa morajo ostati njegove zavorne površine v
zavrtem položaju s pomočjo ustrezne mehanične naprave;

c) pri avtobusih mora pomožna zavora po primerni zavorni poti zmanjšati hitrost in
ustaviti avtobus ne glede na obremenitev, tudi če delovna zavora odpove.

Če kontrolni organ sumi, da vozilo ni ustrezno vzdrževano, lahko preizkusi delovanje
zavor avtobusa v skladu z nekaterimi ali vsemi določbami prve točke Priloge II k
Direktivi 96/96/ES.

2 Emisije izpušnih plinov

2.1

Emisije izpušnih plinov

2.1.1 Avtobusi z bencinskim motorjem na prisilni vžig

a) Če se emisije izpušnih plinov ne nadzirajo s sodobnim sistemom za
zmanjševanje emisij, kot je trismemi katalizator z lambda senzoijem:

1. Vidno preverjanje, če izpušni sistem pušča.

2. Po potrebi vidno preverjanje, če je nameščena zahtevana oprema
sistema za zmanjševanje emisij.
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Po razumnem času za utekanje motorja (ob upoštevanju priporočil
proizvajalca avtobusa) se izmeri vsebnost ogljikovega monoksida
(CO) v izpušnih plinih, ko je motor v prostem teku (brez obremenitve).

Najvišja dovoljena vsebnost CO v izpušnih plinih je vsebnost, ki jo je
navedel proizvajalec avtobusa. Če ta podatek ni na voljo ali če se
pristojni organi držav članic odločijo, da te vrednosti ne bodo
uporabljali kot referenčno vrednost, vsebnost CO ne sme presegati teh
vrednosti:

- za avtobuse, prvič registrirane ali dane v uporabo po datumu, od
katerega je država članica zahtevala skladnost vozil z Direktivo
70/220/EGS1, in do 1. oktobra 1986: CO - 4,5 vol. %;

- za avtobuse, prvič registrirane ali dane v uporabo po 1. oktobru
1986: CO - 3,5 vol. %.

b) Če se emisije izpušnih plinov nadzirajo s sodobnim sistemom za
zmanjševanje emisij, kot je trismemi katalizator z lambda senzorjem:

1. Vidno preverjanje, če izpušni sistem pušča in če so vsi deli nameščeni.

2. Vidno preverjanje, če je nameščena zahtevana oprema sistema za
zmanjševanje emisij.

Direktiva Sveta 70/220/EGS z dne 20. marca 1970 o približevanju zakonodaje držav
članic glede ukrepov proti onesnaževanju zraka z emisijami iz motornih vozil (OJ L 76, 9. 3.
1970, str. 1) in popravek (OJ L 81, 11. 4. 1970, str. 15), kot je bila nazadnje spremenjena z
Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 94/12/ES (OJ L 100, 19. 4. 1994, str. 42).
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3. Ugotavljanje učinkovitosti sistema za zmanjševanje emisij avtobusa z
meritvami vrednosti lambda in vsebnosti CO v izpušnih plinih v
skladu s 4. členom ali s postopkom, ki ga je priporočil proizvajalec in
je bil odobren pri homologaciji. Za vsako preizkušanje se motor uteče
v skladu s priporočili proizvajalca avtobusa.

4. Emisije iz izpušne cevi - mejne vrednosti

Meijenje pri prostem teku motorja:

največja dovoljena vsebnost CO v izpušnih plinih je vsebnost, ki jo je
navedel proizvajalec avtobusa. Če ta podatek ni na voljo, največja
dovoljena vsebnost CO ne sme presegati 0,5 vol. %.

Meijenje pri visokih obratih motoija v prostem teku, hitrost obratov je
najmanj 2000 min"1:

vsebnost CO: največ 0,3 vol. %,

lambda: 1 ± 0,03 v skladu z navodili proizvajalca.
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2.1.2

Avtobusi z motorjem na kompresijski vžig (dizel)

Merjenje vsebnosti saj v izpušnih plinih v prostem teku (brez obremenitve od
prostega teka do najvišjih obratov). Koncentracija ne sme biti večja od
vrednosti, ki je na tablici proizvajalca v skladu z Direktivo 72/306/EGS1. Če
ta podatek ni na voljo ali če se pristojni organi pogodbenic odločijo, da te
vrednosti ne bodo uporabljali kot referenčno vrednost, so lahko mejne
vrednosti absorpcijskega faktoija take:

Najvišja dovoljena vrednost absorpcijskega faktoija za:
klasični dizelski motor (sesalni motor) = 2,5 m'1,
dizelski motor s predpolnilnikom = 3,0 m"1
ali enakovredna vrednost, če se uporablja drugačna oprema kot pri EShomologaciji.

2.1.3

Testna oprema

Emisije iz avtobusov se prevajajo z opremo, ki je konstruirana tako, da se
lahko natančno ugotovi, ali so bile upoštevane predpisane mejne vrednosti ali
vrednosti, ki jih je navedel proizvajalec.

2.2

Po potrebi se pravilnost delovanja preveri v laboratoriju (On Board Diagnostic
(OBD) emission monitoring system).

Direktiva Sveta 72/306/EGS z dne 2. avgusta 1972 o približevanju zakonodaje držav
članic glede ukrepov proti emisijam onesnažujočih snovi iz dizelskih motorjev, ki se
uporabljajo v vozilih (OJ L 190, 20. 8. 1972, str. 1), kot je bila nazadnje spremenjena z
Direktivo Komisije 89/491/EGS (OJ L 238,15. 8. 1989, str. 43).
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PRILOGA 3

Vzorec kontrolne listine za opravljanje občasnih prevozov brez dovolilnice

(papir zelene barve: DIN A4 + 29,7 x 21 cm)

(platnice - sprednja stran)

(v uradnem jeziku (jezikih) aH enem od uradnih jezikov
pogodbenice, v kateri ima prevoznik sedež)

Država izdaje kontrolne listine - oznaka
države'

Pristojni organ ali pooblaščena agencija

Serijska St

INTERBUS

KNJIŽICA POTNIŠKIH SPREMNIC

za opravljanje mednarodnih občasnih avtobusnih prevozov potnikov v skladu s
6. in 10. členom Sporazuma o mednarodnih občasnih avtobusnih prevozih potnikov - sporazum INTERBUS

Ime

ali

trgovsko

ime

prevoznika:

Naslov:

1
Belgija (B), Danska (DK), Nemčija (D), Grčija (GR), Španija (E), Francija (F), Irska
(IRL), Italija (I), Luksemburg (L), Nizozemska (NL), Portugalska (P), Velika Britanija (UK),
Finska (FIN), Avstrija (A), Švedska (S), Bolgarija (BG), Češka republika (CZ), Estonija
(EST), Madžarska (H), Litva (LT), Latvija (LV), Poljska (PL), Romunija (RO), Slovaška
republika (SK), Slovenija (SLO).

(kraj in datum izdaje knjižice)
poročevalec, št. 17

(podpis in pečat pristojnega organa, ki je izdal knjižico)
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(papir zelene barve: DIN A4 + 29,7 x 21 cm)
(platnice - hrbtna stran)
(v uradnem jeziku (jezikih) ali enem od uradnih jezikov pogodbenice, v kateri
ima prevoznik sedež)
OPOMBE
Za prevoze, ki jih opravljajo prevozniki s sedežem v Evropski skupnosti, sta lahko
mesto odhoda in/ali mesto pnhoda v katen koli državi članici Evropske skupnosti
I. Prevozi. Mleti v »poramiu LNTERBUS:
ne glede na državo članico, v kateri je avtobus registriran, ali državo članico, v
kateri ima prevoznik sedež
I. mednarodni občasni cestni prevozi pomikov t kakrlnim koli državljanstvom:
med ozemljem« dveh pogodbenic ali z odhodom in prihodom na ozemlje iste
pogodbenice, ali če je potrebno med takim prevozom, tranzitno tez ozemlje 3. Tehnični pogoji ?■ vozila
druge pogodbenice ali čez ozemlje države, ki ni pogodbenica;
Avtobusi, ki se uporabljajo za opravljanje mednarodnega občasnega prevoza po
ki jih opravljajo prevozniki s sedežem v eni od pogodbenic v skladu z njeno
sporazumu INTERBUS. morajo bih skladni s tehničnimi standardi iz 5. člena in
zakonodajo 2 licenco za opravljanje mednarodnih občasnih avtobusnih
Priloge 2 tega sporazuma
prevozov za najem ali plačilo.
4.
Informacije,
povezan* z izpoln|»van|em potnilke spremniee
2 avtobusi, registriranimi v pogodbenici, v kateri ima prevoznik sedel, ter
konstruiranimi in opremljenimi za prevoz več kot devetih oteb, vključno z
I. Prevoznik izpolni potni ik o sprem ni co v dvojniku pred začetkom vsakega
voznikom, in se uporabljajo v ta namen.
potovanja
2. vožnje s praznimi avtobusi v zvezi s temi prevozi.
Imena pomikov lahko prevoznik zagotovi tudi tako. da vnaprej pripravljen
seznam pomikov na posebnem listu pripne k potniiki spremnici Prevoznik
3. v sporazumu INTERBUS izraz "ozemlje pogodbenice" v primeru Evropske
žigosa seznam potnikov in potniško sprem ni co, ali če se tako zahteva,
skupnosti pomeni ozemlja, na katerih se uporablja Pogodba o ustanovitvi
prevoznik ali voznik podpile seznam pomikov in pomilko spremnico
Skupno«! in veljajo pogoji, določeni s to pogodbo,
Za prevoze, pri katerih je vozilo pri potovanju ya prazno, se lahko seznam
4. sporazum INTERBUS ne dopulča možnosti, da bi prevozniki i2 ene
pomikov izpolni v skladu z zgornjimi navodili, ko pomiki vstopijo
pogodbenice opravljali občasne notranje prevoze v drugi pogodbenici;
Zgornji izvod potnilke spremniee mora biti v avtobusu ves čas potovanja, na
5 u sporazum izključuje uporabo avtobusov, namenjenih za prevoz potnikov, za
katero se nanaša, in jo je trebs na zahtevo katerega koli pooblaščenega
prevoz blag« v komercialne namene
kontrolnega organa pokarati
6 sporazum [NTERBUS ne ureja občasnih prevozov za lastne potrebe
2. Za prevoze, pri katerih je vozilo pri potovanju tja prazno, iz točke 4 C na
obrazcu spremniee mora prevoznik k potniiki kontrolni listini pnložiu u
dokumente
2. Mednarodni občasni prevozi, za katere v skladu s 6. členom sporazuma
INTERBUS nI potrebna dovolilnica na ozemlja pogodben tet, ki nI
- v primerih pod 4 Cl: kopijo pogodbe o prevozu, če jo katera država
pogodbenic«, v kateri ima prevoznik sedež:
zahteva, ali drug enakovreden dokument, ki vsebuje bistvene podatke
iz pogodbe (zlasti kraj, državo in datum sklenitve, mesto, državo in
1 kroina vožnja "zaprtih vrat". to je prevoz, pri katerem se z istim avtobusom
datum prevzema pomikov, mesto m državo prihoda),
prevaža ista skupina potnikov na celotnem potovanju in se pripelje nazaj na
mesto odhoda, mesto odhoda je v pogodbenici, v katen ima prevoznik sedež,
- v primerih pod 4 C2 pomilko spremnico
za ustrezno potovanje, pri
katerem je avtobus na pou 0* P°,n; na poti nazaj pa prazen, da bi
2 prevoz, pri katerem Je vozilo ia potovanju tja polno, na potovanja nazaj
pomike
prepeljal
na
ozemlje
pogodbenice,
v
kateri jih spet prevzame.
pa prazno, mesto odhoda je v pogodbenici, v kateri ima prevoznik sedež,
v
primerih
pod
4
C3
vabilo
osebe,
ki
je pomike povabila, ali
3. prevoz, pri katerem Je vozilo na potovanj« tja prazno in prevzame vse
fotokopijo vabila.
potnike na istem mestu, če je izpolr\jcn eden od teh pogojev.
3. Pri občasnem prevozu pomiki mod potovanjem ne smejo izstopati ali
a) potniki sestavljajo skupine na ozemlju nepogodbenice ali pogodbenice, ki ni
vstopati, raai v primerih, ki jih odobri pristojni organ V tem pnmeru je
tista, v kateri ima prevoznik sedež ali v kateri je bilo mesto odhoda, v skladu
potrebna dovolilnica.
s pogodbo o prevozu, ki je bila sklenjena prod njihovim prihodom na
ozemlje te druge pogodbenice; potniki se prepeljejo na ozemlje pogodbenice,
4. Prevoznik je odgovoren za ločno in pravilno izpolnjevanje potnilke
v kateri ima prevoznik sodež,
spremniee. Pomilko spremnico je treba izpolniti z neizbrisnimi tiskanimi
črkami
b) potnike je isti prevoznik predhodno pripeljal na ozemlje pogodbenice v
skladu z drugo točko, kjer jih spet prevzame in jih prepelje na ozemlje
5.
Knjižica s potni tki mi spretnnicami ni prenosljiva
pogodbenice, v kateri ima prevoznik sedež,
c) pomiki ao bili povabljeni na pot na ozemlje druge pogodbenice, pri čemer
stroške prevoza krije ooeba, ki jih je povabila, taki pomiki morijo sestavljati
enovito akupino, ki ni nastala samo zaradi tega potovanja in se prepelje na
ozemlje pogodbenice, v kateri ima prevoznik sedež;
4. xa tranzita« prevose čez ozemlje pogodbenice v zvezi z občasnim prevozom
brez dovolilnice;
5. za prazne avtobuse, ki s« uporabljajo izključno za zamenjavo poškodovanega ali
pokvarjenega avtobusa med opravljanjem mednarodnega prevoza iz tega
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(papir zelene barve: DIN A4 + 29,7 x 21 cm)
(POTNIŠKA SPREMNICA - PRVA STRAN)
(v uradnem jeziku (jezikih) ali v enem od uradnih jezikov
Serijska
pogodbenice, v kateri ima prevoznik sedež)
Spremni ca

INTERBUS

(Država izdaje listine)
oznaka države

Število razpoložljivih potniških sedežev

Registrska številka vozila
alpa.
r
Ime ali trgovsko ime prevoznika

pnoocncDC^

j

Ime voznika ali voznikov
Vrsta prevoza (s križcem označite ustrezni kvadratek in navedite dodatne podatke)

jdnHDBon
Krožna vožnja "zaprtih vrat"
Prevoz potnikov, pri katerem je vozilo na potovanju tja
polno, na potovanju nazaj pa prazno
® Mesto
prihoda
in
oznaka
države
prihoda

Prevoz potnikov, pri katerem Je vozilo na potovanju tja
prazno,
vsi potniki vstopijo na istem mestu In se prepeljejo v državo,
v kateri ima prevoznik sedež.
® Mesto, kjer potniki vstopijo, in oznaka države

C1

a)

Potniki sestavljajo skupino po pogodbi o prevozu z dne
(datum)

s/z
(turistiina agencija, združenje itd.)
b) Skupina potnikov je bila sestavljena na ozemlju:
a) nepogodbenice
(imt drt»ve)
b) pogodbenice, ki ni tista, v kateri ima prevoznik sedež
(imedrlave)
c) Mesto in pogodbenica, kjer potniki vstopijo
(ime druve)
d) Prevoz v pogodbenico, v kateri ima prevoznik sedež
(ime driave)
o Kopija pogodbe o prevozu ali enakovreden dokument (glej Četrto točko Opomb)
C2

Potnike je isti prevoznik s prevozom iz točke B predhodno prepeljal v pogodbenico, v kateri se potniki spet prevzamejo in
prepeljejo nazaj na ozemlje pogodbenice, v kateri ima prevoznik sedež.
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o V prilogi je potniška spremnica za predhodni prevoz, pri katerem je bilo vozilo na poti tja polno, na poti nazaj pa prazno.
C3

Potniki so bili povabljeni na pot v

(mnl(> j„ *im)

Potne suoSkc krije oseba, ki je potnike povabila; taki potniki morajo sestavljati enovito skupino, ki ni nastala samo zaradi tega
potovanja. V prilogi je vabilo (ali fotokopija vabila).
Skupina se prepelje na ozemlje pogodbenice, v kateri ima prevoznik sedet.
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Program potovanja
Datumi

Od
mesto/država

(Potnilka spremnica - zadnja stran)
Dnevne etape
Do
Km
mesto/drtava
polno vozilo

Km
prazno
vozilo

Mejni prehodi

5

6

7
8
9

Seznam potnikov
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
II
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Datum izpolnitve spremnice
Nepredvidljive spremembe
Kontrolni pečati

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Podpis prevoznika

(Podatki iz Šeste točke se lahko pripravijo na posebnem listu, ki se pripne k tej listini.)
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PRILOGA 4
Vzorec prošnje za dovolilnico za opravljanje mednarodnih občasnih avtobusnih
prevozov
(Bel papir - A4)

(v uradnem jeziku (jezikih) ali v enem od uradnih jezikov
pogodbenice, v kateri se vloži prošnja

PROŠNJA ZA DOVOLILNICO ZA OPRAVLJANJE
MEDNARODNIH OBČASNIH PREVOZOV,

ki se opravljajo z avtobusi, med pogodbenicami
v skladu s 7. členom Sporazuma o mednarodnih občasnih
avtobusnih prevozih potnikov
(sporazum INTERBUS)

(pristojni organ pogodbenice, v kateri se prevoz začne oziroma v kateri potniki prvič vstopijo)

I
1. Podatki o prosilcu za dovolilnico:

Ime ali trgovsko ime:
Naslov:
Država:
Tel.:
Telefaks:
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(Druga stran prošnje)

2.

Namen, razlogi in opis občasnega prevoza:

3.

Podatki o načrtu potovanja:

a) Mesto odhoda:

Država:

b) Mesto prihoda:

Država:

Glavne točke na potovanju in mejni prehodi

Države, katerih ozemlja se prečkajo, ne da bi potniki vstopali ali izstopali

4.

Trajanje potovanja:

5.

Registrska številka avtobusa(ov)

6.

Dodatni podatki:

7.
(kraj in datum)

poročevalec, št. 17
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(Tretja stran prošnje)
Opombe

1.

Prevoznik izpolni obrazec prošnje in priloži dokazila, da ima licenco za opravljanje mednarodnih občasnih
avtobusnih prevozov iz druge alinee točke a) prvega odstavka 1. člena sporazuma rNTERBUS.

2.

Za občasne prevoze, razen za prevoze iz 6. člena sporazuma INTERBUS, je potrebna dovolilnica, torej za vse
prevoze, razen:
1.

za krožno vožnjo "zaprtih vrat", to je za prevoz, pri katerem se z istim avtobusom prevaža Ista
skupina potnikov na celotnem potovanju in se pripelje nazaj na mesto odhoda; mesto odhoda je na
ozemlju pogodbenice, v kateri ima prevoznik sedež;

2.

za prevoz, pri katerem je vozilo na potovanju tja polno, na potovanju nazaj pa prazno; mesto
odhoda je na ozemlju pogodbenice, v kateri ima prevoznik sedež;

3.

za prevoz, pri katerih je vozilo na potovanju tja prazno in prevzame vse potnike na istem mestu, če
je izpolnjen eden od teh pogojev:
a) potniki sestavljajo skupine na ozemlju nepogodbenice ali pogodbenice, ki ni tista, v kateri ima
prevoznik sedež ali v kateri je bilo mesto odhoda, v skladu s pogodbo o prevozu, ki je bila sklenjena
pred njihovim prihodom na ozemlje te druge pogodbenice; pomiki se prepeljejo na ozemlje
pogodbenice, v kateri ima prevoznik sedež;
b) potnike je isti prevoznik predhodno pripeljal na ozemlje pogodbenice v skladu z drugo točko, kjer
jih spet prevzame in jih prepelje na ozemlje pogodbenice, v kateri ima prevoznik sedež;
c) potniki so bili povabljeni na pot na ozemlje druge pogodbenice, pri čemer stroške prevoza krije
oseba, ki jih je povabila; taki potniki morajo sestavljati enovito skupino, ki ni nastala samo zaradi tega
potovanja in se prepelje na ozemlje pogodbenice, v kateri ima prevoznik sedež;

4.

za tranzitne prevoze čez ozemlje pogodbenice v zvezi z občasnim prevozom brez dovolilnice;

5.

za prazne avtobuse, ki se uporabljajo izključno za zamenjavo poškodovanega ali pokvarjenega
avtobusa med opravljanjem mednarodnega prevoza iz tega sporazuma

Za prevoze, ki jih opravljajo prevozniki s sedežem v Evropski skupnosti, sta lahko mesto odhoda in/ali mesto
prihoda v kateri koli državi članici Evropske skupnosti ne glede na državo članico, v kateri je avtobus
registriran, ali državo članico, v kateri ima prevoznik sedež.
3.

Prošnja se vloži pri pristojnem organu pogodbenice, na ozemlju katere je mesto odhoda, to je, kjer potniki
prvič vstopijo.

4.

Uporabljajo se lahko avtobusi, ki so registrirani na ozemlju pogodbenice, v kateri ima prevoznik sedež.

5.

Avtobusi, ki se uporabljajo za opravljanje mednarodnih občasnih prevozov po sporazumu rNTERBUS,
morajo biti skladni s tehničnimi standardi iz Priloge 2 k temu sporazumu.
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PRILOGA 5
Vzorec dovolilnice za opravljanje občasnih prevozov

(Prva stran dovolilnice)
(papir rožnate barve - A4)

(v uradnem jeziku (jezikih) ali v enem od uradnih jezikov
pogodbenice, ki izda dovolilnico

PRISTOJNI ORGAN
(pečat)

DOVOLILNICA ŠT.
za opravljanje mednarodnih občasnih prevozov, ki se opravljajo z avtobusi,
med pogodbenicami
v skladu s 7. členom Sporazuma o mednarodnih občasnih
avtobusnih prevozih potnikov
(sporazum INTERBUS)
za:
(priimek, ime in trgovsko ime prevoznika)

Naslov:
Država:
Tel.:
Telefaks:

(kraj in datum izdaje)

(podpis in pečat organa, ki je izdal
dovolilnico)

*
Belgija (B), Danska (DK), Nemčija (D), Grčija (GR), Španija (E), Francija (F), Irska
(IRL), Italija (I), Luksemburg (L), Nizozemska (NL), Portugalska (P), Velika Britanija (UK),
Finska (FIN), Avstrija (A), Švedska (S), Bolgarija (BG), Češka republika (CZ), Estonija
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(Druga stran dovolilnice)

1.

Namen, razlogi in opis občasnega prevoza:

2.

Podatki o načrtu potovanja:
a) Mesto odhoda:
b) Mesto prihoda:

Država:
Država:

Glavne točke na potovanju in mejni prehodi

3.

Trajanje potovanja:

4.

Registrska številka avtobusa(ov)

5.

Drugi pogoji:

6.

Seznam potnikov je v prilogi.

(pečat organa, ki je izdal dovolilnico )

(EST), Madžarska (H), Litva (LT), Latvija (LV), Poljska (PL), Romunija (RO), Slovaška
republika (SK), Slovenija (SLO).
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(Tretja stran dovolilnice)

(v uradnem jeziku (jezikih) ali v enem od uradnih jezikov
pogodbenice, ki izda dovolilnico

Opombe
1.

Dovolilnica velja za celotno potovanje. Uporablja jo lahko samo prevoznik,
katerega ime in registrska številka avtobusa sta navedena v dovolilnici.

2.

Dovolilnico je treba hraniti v avtobusu med celotnim potovanjem in jo je treba
pokazati na zahtevo kontrolnih organov.

3.

Seznam potnikov se pripne k dovolilnici.

poročevalec, št. 17
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VZOREC IZJAVE POGODBENIC SPORAZUMA INTERBUS V ZVEZI S 4.
ČLENOM IN PRILOGO 1
Pogoji za prevoznike v cestnem potniškem prometu

IZJAVA
V ZVEZI S 4. ČLENOM IN PRILOGO 1

(ime pogodbenice)

1. Vsi trije pogoji iz I. naslova Direktive Sveta 96/26/ES z dne 29. aprila 1996 o
dostopu do poklica prevoznika v cestnem tovornem in cestnem potniškem prometu
ter o vzajemnem priznavanju diplom, potrdil in drugih dokazil o formalni
usposobljenosti zaradi lažjega uresničevanja pravice teh prevoznikov do prostega
ustanavljanja na področju notranjih in mednarodnih prevozov (Uradni list
Evropskih skupnosti L 124, 23. 5. 1996, str. 1), kot je bila nazadnje spremenjena z
Direktivo Sveta 98/76/ES z dne 1. oktobra 1998 (Uradni list Evropskih skupnosti L
277, 14. 10. 1998, str. 17):
a) so bili uvedeni v notranjo zakonodajo z
(naslov predpisa);
b) bodo uvedeni v notranjo zakonodajo
(datum).
2. Glede pogoja o "primernem finančnem položaju" obstoječa zakonodaja določa, da
mora imeti prevoznik razpoložljiv kapital in rezerve v višini vsaj:
-

EUR (ali enakovreden znesek v državni valuti) na
uporabljeno vozilo ali

-

EUR (ali enakovreden znesek v državni valuti) na
sedež v avtobusu, ki ga prevoznik uporablja.

Višina "primernega finančnega položaja" bo usklajena z zahtevami Direktive 96/26/ES
predvidoma
(datum ali najpozneje 1.1. 2005).
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4. člen

3. člen
Za izvajanje tega sporazuma skrbi Ministrstvo za promet.

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

OBRAZLOŽITEV

evropskega trga občasnih prevozov pod enakimi pogoji. Slovenija
do ratifikacije SPORAZUMA INTERBUS ureja takšne vrste
prevozov z bilateralnimi sporazumi v katerih se v večini povzema
vsebina Sporazuma ASOR.

Sporazum o mednarodnih občasnih avtobusnih prevozih potnikov
(SPORAZUM INTERBUS) ureja mednarodni občasni avtobusni
prevoz potnikov. To je večstranski sporazum katerega stranke
so poleg EU še Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Češka,
Estonika, Madžarska, Latvija, Litva, Moldova, Poljska, Romunija,
Slovaška, Slovenija In Turčija.

Uslajevanje sporazuma med pogodbenicami je potekalo v šestih
krogih od decembra 1995 do aprila 2000, ko je bilo doseženo
soglasje in so se pogajanja zaključila. Rok za podpis sporazuma
je bil prvotno določen do 31. decembra 2000, vendar je bil
naknadno podaljšan do 30. junija 2001, ko so sporazum podpisale
vse pogodbenice z izjemo Estonije.

Eden temeljnih razlogov za pripravo sporazuma je bil, da je veliko
držav zaprosilo za pristop k obstoječemu Sporazumu o
mednarpodnem prevozu potnikov po cesti z občasnimi
avtobusnimi prevozi (ASOR), podpisanim 26. maja 1982vDublinu,
ki pa v nobenem delu ne predvideva pristopa novih pogodbenic.
Skladno s tem je bilo potrebno pripraviti nov sporazum, ki bo
zagotovil določeno stopnjo liberalizacije omenjenih prevozov, ki
je bila za države podpisnice dosežena s Sporazumom ASOR.

Evropska skupnost je sporazum podpisala 22. 6. 2001. Dr. Marko
Kranjec, vodja Misije RS pri EU je sporazum podpisal 22. 12.
2001.
SPORAZUM INTERBUS v skladu s 75. členom Zakona o zunanjih
zadevah ratificira državni zbor republike Slovenije.

Sporazum naj bi deloval v smislu liberalizacije trga občasnih
prevozov, poenotili naj bi se standardi za opravljanje takšne
dejavnosti in podobno. Prevoznikom naj bi omogočal pristop do

I
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH
SKUPNOSTI

/H Naslov predloga aKta:

4^ Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgorai
navedenimi pravnimi viri es (igto)

Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o mednarodnih
občasnih avtobusnih prevozih potnikov (SPORAZUM
INTERBUS)

5) Ali so zgorai navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino?
Ne

.2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma
o pridružitvi":
a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki
se nanašajo na predloženo gradivo:
/

6) Ali ie predlog akta preveden in v kateri iezik? Ne

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

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX,
Komisija ES, države članice ES, SIGMA, OECD, Univerza...)
Niso sodelovali.

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:
/

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda
ES in upoštevanje roka za uskladitev
Zakon je zajet v Spremembah in dopolnitvah Državnga
programa Republike Slovenije za prevzem pravnega reda
ES do konca leta 2002 - revizija 2001.

3) Skladnost predlooa akta s predpisi ES
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti:
Direktiva 56/83/EEC Sveta z dne 16. decembra 1982 - v
celoti usklajeno
Direktiva 684/92/EEC Sveta z dne 16. marec 1992 - v celoti

mag. Peter PENGAL , l.r.
DRŽAVNI SEKRETAR

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

Ime in priimek ter podpis
vodje pravne službe:
Jože TALER, l.r.
DRŽAVNI PODSEKRETAR

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost:

Podpis ministra oziroma
predstojnika organa:
Jakob PRESEČNIK, l.r.
MINISTER

t
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

KONVENCIJE

MEDSEBOJNEM

ZA

ROČNO

PRIZNAVANJU

STRELNO

POSLOVNIKA

S

0

OROŽJE

PRILOGAMA

ŽIGOV

IN

I

IN

II

(MKPŽO)
- EPA 449 - III
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih
delovnih teles sodelovali:

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
2002-1811-0008
Številka: 222-06/2002-1
Ljubljana, 13.02.2002

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve,
- Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
- dr. Tea Petrin, ministrica za gospodarstvo,
- dr. Boštjan Antončič, državni sekretar v Ministrstvu za
gospodarstvo,
- dr. Saša Prešern, državna podsekretarka v Ministrstvu za
gospodarstvo,
- Peter A. Bekeš, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve.

Vlada Republike Slovenije je na 122. dopisni seji dne 13.2.2002
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O
MEDSEBOJNEM PRIZNAVANJU ŽIGOV ZA ROČNO
STRELNO OROŽJE IN POSLOVNIKA S PRILOGAMA I IN II,
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

1. ČLEN

2. ČLEN

Ratificirata se Konvencija o medsebojnem priznavanju žigov za
ročno strelno orožje in Poslovnik s prilogama I in II, sestavljena v
Bruslju 1. julija 1969.

Konvencija se v izvirnku v francoskem jeziku in v prevodu v
slovenski jezik glasi:
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KONVENCIJA
o medsebojnem priznavanju žigov
za ročno strelno orožje
in
Poslovnik s prilogama I in II
(Bruselj, 1. julij 1969)
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KONVENCIJA

7) umakniti izjavo, ki jo predvideva šesti odstavek, in spremeniti
seznam, takoj ko pogoji iz šestega odstavka niso več izpolnjeni.

O MEDSEBOJNEM PRIZNAVANJU ŽIGOV ZA ROČNO
STRELNO OROŽJE

II. člen

Vlade Zvezne republike Nemčije, Republike Avstrije, Kraljevine
Belgije, Republike Čile, Španije, Francoske republike, Italijanske
republike in Češkoslovaške socialistične republike

Žigi uradnih preskuševalnic vsake pogodbenice se priznavajo
na ozemlju drugih pogodbenic, če so bili navedeni v izjavi, ki jo
predvideva šesti odstavek I. člena.

so ugotovile, da konvencija s 15. julija 1914, sklenjena zaradi
določitve enotnih pravil za medsebojno priznavanje uradnih žigov
za strelno orožje, ne ustreza več zahtevam sodobne tehnike,

III. člen
Sestavo in pristojnosti Stalne mednšrodne komisije določa
poslovnik, priložen tej konvenciji. Poslovnik je sestavni del
konvencije.

zato so se dogovorile o teh določbah:
I. člen

IV. člen

Ustanovi se Stalna mednarodna komisija za preskušanje ročnega
strelnega orožja, v nadaljevanju Stalna mednarodna komisija,
okrajšano CI P.

Kadar obstaja dvom ali so razlike pri razlagi ali izvajanju
posamezne točke tehnične narave, določene s sklepom Stalne
mednarodne komisije, sprejetim na podlagi I. člena te konvencije
in 5. člena poslovnika, mora zainteresirana vlada pridobiti mnenje
Stalne mednarodne komisije.

Njene naloge so:
1) izbrati aparate, ki se uporabljajo kot standard za merjenje
tlaka, kot tudi postopke merjenja, ki jih bodo uradne službe
uporabljale za najnatančnejše in najenostavnejše določanje
tlaka plinov, ki ga razvijajo navadni in preskusni naboji:

V. člen
Ta konvencija je na voljo za podpis od 1. julija 1969.

a) pri lovskem, športnem in obrambnem orožju, razen orožja
za kopensko, pomorsko in zračno bojevanje; kljub temu
lahko pogodbenice v teh primerih uporabljajo izbrane
merilne aparate in postopke za vse vrste omenjenega
orožja ali le za nekatere;

VI. člen
1) Vsaka vlada podpisnica uradno obvesti Vlado Kraljevine
Belgije, da so izpolnjene ustavne zahteve, potrebne za
začetek veljavnosti te konvencije.

b) pri vseh drugih prenosnih napravah ter orožju ali aparatih
za industrijske ali tehnične namene, ki zgoraj niso
navedeni in pri katerih se uporablja polnjenje z eksplozivno
snovjo za pogon izstrelka ali raznih drugih mehanskih
delcev, ki jih je po mnenju Stalne mednarodne komisije
treba preskusiti.

2) Ta konvencija začne veljati trideseti dan po prejemu tretjega
takega uradnega obvestila.
3) Za preostale vlade podpisnice začne ta konvencija veljati
trideseti dan potem, ko Vlada Kraljevine Belgije prejme uradno
obvestilo iz prvega odstavka.

Te aparate imenujemo »standardni aparati";
VII. člen

2) določiti vrsto in način izvedbe uradnih preskusov, ki jih je
treba za zagotavljanje popolne varnosti opraviti na orožju ali
aparatih, navedenih v točkah a) in b) prvega odstavka.

1) Po začetku veljavnosti te konvencije lahko k njej pristopi vsaka
vlada, ki je ni podpisala, tako da po diplomatski poti pošlje
Vladi Kraljevine Belgije prošnjo za pristop skupaj s pravilnikom
preskuševalnice, veljavnim na njenem ozemlju.

Te preskuse imenujemo ..standardni preskusi";
3) izpopolnjevati, spreminjati ali dopolnjevati standardne merilne
aparate ter postopke njihove uporabe kakor tudi standardne
preskuse v skladu z napredkom merilne tehnike, izdelave
ročnega strelnega orožja ter aparatov za industrijske in
tehnične namene kot tudi napredka izdelave streliva zanje;

Vlada Kraljevine Belgije pošlje prošnjo in priloženi pravilnik
vsem vladam pogodbenicam. Pristop začne veljati, ko vse
vlade pogodbenice izrazijo svoje soglasje. Če katera izmed
vlad pogodbenic po preteku enega leta od dne, ko je Vlada
Kraljevine Belgije uradno obvestila pogodbenice o prejemu
prošnje, ne odgovori, se to šteje za odobritev.

4) prizadevati si za poenotenje dimenzij ležišča naboja pri
strelnem orožju v prodaji kakor tudi načinov pregleda in
preskušanja njihovega streliva;

2) Vlada Kraljevine Belgije obvesti vse vlade pogodbenice in
sekretarja Cl P o datumu začetka veljavnosti vsakega novega
pristopa.

5) pregledati zakone in predpise o uradnih preskusih ročnega
strelnega orožja, ki so jih sprejele vlade pogodbenice, zaradi
preverjanja njihove skladnosti z določbami, sprejetimi na
podlagi drugega odstavka;

VIII. člen
1) Vsaka pogodbenica lahko odpove to konvencijo šele po
preteku treh let od njenega začetka veljavnosti zanjo. O
odpovedi je treba uradno obvestiti Vlado Kraljevine Belgije,
veljati pa začne leto dni po prejemu uradnega obvestila.

6) Izjaviti, v katerih državah pogodbenicah izvajanje preskusov
ustreza standardnim preskusom po drugem odstavku, in
objavljati seznam vzorcev vseh žigov v uporabi v
preskuševalnicah teh držav danes kot tudi od podpisa
konvencije z dne 15. julija 1914;
20. februar2002
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2) Odpoved posamezne pogodbenice velja samo zanjo.

standardnih aparatov za merjenje tlaka, ki so navedeni v Prilogi II
poslovnika.

IX. člen
XI. člen

Vlada Kraljevine Belgije uradno obvesti vse vlade podpisnice in
vlade, ki so pristopile h konvenciji, o datumu prejema uradnih
obvestil, ki jih predvidevajo prvi in tretji odstavek VI. člena, VII.
člen ter prvi odstavek Vili. člena.

Ta konvencija nadomešča Konvencijo o določitvi enotnih pravil
za medsebojno priznavanje uradnih žigov za strelno orožje ter
njeni prilogi I in II, podpisane v Bruslju 15. julija 1914.
Sestavljeno v Bruslju 1. julija 1969 v francoskem jeziku v enem
samem izvirniku, ki bo shranjen v arhivu Vlade Kraljevine Belgije,
ki bo poslala overjene kopije vsem vladam podpisnicam in vladam,
ki so pristopile k njim.

X. člen
Dokler ne začnejo veljati Sklepi Stalne mednarodne komisije, ki jih
predvideva prvi odstavek 5. člena njenega poslovnika, se
uporabljajo standardni aparati za merjenje tlaka in standardni
preskusi, opisani v Prilogi I poslovnika Stalne mednarodne
komisije, kakor tudi predpisi o minimalnih dimenzijah ležišča naboja

Da bi to potrdili, so spodaj podpisani, ki so bili za to pravilno
pooblaščeni, podpisali to konvencijo.

in preskušanja streliva zanje, ne le za pogodbenice, temveč
tudi za vse druge države.

POSLOVNIK

Sedež Stalnega urada je v Belgiji.

STALNE MEDNARODNE KOMISIJE (CIP) S
PRILOGAMA I IN II

4. člen
1. člen

1. Sejo Stalne mednarodne komisije skliče Stalni urad. Sklicana
je lahko na zahtevo ene od delegacij pogodbenic, mora pa biti
sklicana, če to zahtevata vsaj dve delegaciji pogodbenic.

Stalno mednarodno komisijo za preskušanje ročnega strelnega
orožja sestavljajo delegati pogodbenic. Vsaka pogodbenica ima
en glas ne glede na število svojih delegatov.

2. V ta namen vsaka pogodbenica obvesti Vlado Kraljevine Belgije
o vsaki spremembi seznama svojih delegatov, ta pa to sporoči
Uradu. Pri obravnavanju določenih konkretnih vprašanj na
strokovnih sestankih podkomisij lahko kot svetovalci
sodelujejo strokovnjaki.

2. člen
1. Na koncu vsakega zasedanja Stalna mednarodna komisija
izvoli predsednika naslednjega zasedanja med delegati
države, na katere ozemlju bo to zasedanje potekalo.

3. S soglasjem vseh pogodbenic je na zasedanja Stalne
mednarodne komisije lahko prisoten en opazovalec iz vsake
države, ki ni podpisnica, če ga je uradno imenovala njegova
vlada.

2. Če komisija presodi, da je za izvajanje I. člena konvencije
koristno nenehno opravljati določene raziskave in poskuse,
se lahko v za to izbranem kraju sestaja kot komisija ali kot
podkomisija. Predsednik v soglasju z delegacijami odloča o
sestavi, ciljih in delu podkomisij. Podkomisije med svojimi člani
izvolijo predsednika in sekretarja, ki v imenu podkomisije
sestavlja poročila.

Če vlada po tem, ko jo je opazovalec zastopal na treh
zaporednih zasedanjih, ne zaprosi za pristop h Konvenciji,
se ji ne dovoli več, da bi bila zastopana na naslednjih
zasedanjih.
4. Na zahtevo predsednika podkomisije in s soglasjem vseh
njenih članov so lahko kot svetovalci povabljeni strokovnjaki
iz držav, ki niso podpisnice, na strokovne seje podkomisij k
obravnavanju določenih konkretnih vprašanj.

3. člen
Stalni urad, ki ga vodi direktor, ki ga v soglasju s pogodbenicami
imenuje Kraljevina Belgija, mora zagotavljati:

5. člen

1) tajništvo Stalne mednarodne komisije v času zasedanj;

1. Pogodbenice pooblaščajo Stalno mednarodno komisijo, da
sprejme vse potrebne sklepe, ki se nanašajo na cilje,
opredeljene v I. členu konvencije.

2) korespondenco, administracijo in arhiviranje v obdobju med
dvema zasedanjema; v ta namen zbira spise, tehnične
dokumente in publikacije, hrani odtise uradno priznanih žigov,
ureja, prevaja in pogodbenicam sporoča vse vrste podatkov
o preskušanju ročnega strelnega orožja ter aparatov za
industrijske in tehnične namene kakor tudi o načinih pregleda
poročevalec, št. 17

2. Stalni urad prek Vlade Kraljevine Belgije pogodbenicam pošlje
sklepe, ki jih sprejme Stalna mednarodna komisija, zlasti skice
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8. člen

in načrte standardnih aparatov za merjenje tlaka,
razpredelnice s standardnimi dimenzijami ležišč nabojev in
tulcev kakor tudi opise vrst znakov mednarodno priznanih
žigov. Komisija stalno skrbi, da se ta dokumentacija sproti
dopolnjuje.

1. Sklepi začnejo veljati, če jim v šestih mesecih po uradnem
obvestilu, ki ga predvideva drugi odstavek 5. člena, nobena
pogodbenica ne nasprotuje ali ne sporoči pridržkov Vladi
Kraljevine Belgije.

6. člen

Če pogodbenica sklepu nasprotuje, potem ta sklep za druge
pogodbenice ne velja.

Da bi zagotovile izvajanje predhodnih določb, pogodbenice po
diplomatski poti pošiljajo zakone, odločbe in navodila v zvezi s
preskušanjem ročnega strelnega orožja ter vse druge z njim
povezane dokumente, ki jih urad od njih zahteva, Vladi Kraljevine
Belgije, ki jih pošlje Stalnemu uradu.

Če pogodbenica glede določenega sklepa izrazi pridržke,
začne sklep veljati le, če ta pogodbenica umakne svoje
pridržke.
Kot datum umika se šteje datum, ko Vlada Kraljevine Belgije
prejme uradno obvestilo.

7. člen

Vlada Kraljevine Belgije obvešča Stalno mednarodno komisijo
o vsakem nasprotovanju, pridržku ali umiku pridržka.

1. Sklepi Stalne mednarodne komisije se sprejemajo ali z
glasovanjem na samem zasedanju ali pisno.

2. Ko gre za sklepe, ki jih Komisija sprejme v skladu s sedmim
odstavkom i. člena konvencije, pogodbenica, katere žigi se
ne priznavajo več in morajo biti izbrisani z uradnega seznama,
ne more nasprotovati niti izraziti pridržkov.

2. Sklepi se sprejemajo z navadno večino navzočih ali zastopanih
delegacij, če znaša število oddanih glasov najmanj 2/3 od
skupnega števila vlad članic Stalne mednarodne komisije.
Če se kdo vzdrži glasovanja ali odda prazno ali neveljavno
glasovnico, se to ne šteje kot oddan glas.

9. člen

Pri enakem številu glasov za in proti je odločilen glas
predsednika.

Uradni jezik Stalne mednarodne komisije je francoščina.
10. člen

3. Ko gre za priznavanje žigov posamezne pogodbenice, ta
nima pravice glasovati.

Stroške Stalnega urada krijejo vse države pogodbenice.

4. Če se pogodbenica zasedanja ne more udeležiti, lahko
pooblasti drugo pogodbenico, da jo zastopa, pri čemer sme
dobiti vsaka vlada samo eno pooblastilo.

Stroške, dnevnice in potne stroške za delegate Stalne mednarodne
komisije ob plenarnih zasedanjih komisije ali zasedanjih podkomisij
kot tudi ob njihovih stikih s Stalnim uradom krijejo zanje njihove
vlade.

5. Pri pisnem glasovanju imajo delegacije za odgovor na voljo
šest mesecev, o tem roku so uradno obveščene s pismom s
povratnico, ki jim ga pošlje direktor Stalnega urada. Rok začne
teči z dnem prejema uradnega obvestila o določitvi roka.

11. člen
Ta poslovnik velja in ostane veljaven takq dolgo kot konvencija,
katere sestavni del je.

Če odgovor ne dospe v tem roku, se šteje, da se je
pogodbenica vzdržala glasovanja.

Sestavljeno v Bruslju 1. julija 1969 v francoskem jeziku v enem
samem izvirniku.

om
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PRILOGA I
K POSLOVNIKU STALNE MEDNARODNE KOMISIJE
I. - Standardni preskusi
Države pogodbenice ali države, ki so pristopile h konvenciji, se zavezujejo, da bodo kot
enakovredne žigom svojih državnih preskuševalnic vzajemno priznavale tiste žige tujih
uradnih preskuševalnic, katerih pravilnik ni v nasprotju s temi načeli:

(

popoln preskus orožja obsega streljanje, pri katerem nastane tlak, najmanj enak določeni
vrednosti, ter natančen pregled pred streljanjem in po njem, katerega cilj je izločiti:
pred streljanjem:
pomanjkljive mehanizme in nezadostno zglajene cevi ali cevi z napakami, ki zmanjšujejo
odpornost orožja in se ne preverjajo s preskusnim strelom;
po streljanju:
vsako cev ali bistveni del, ki pri preskusnem streljanju pokaže zaporedne napake ali
deformacije.
Sam preskus se opravi ali na orožju, ki je doseglo tisto stopnjo izdelave, ko so končani
postopki, ki bi lahko vplivali na njegovo odpornost, ali pa na orožju, kije popolnoma izdelano
in pripravljeno za izročitev v prodajo.
II. — Preskus lovskih pušk z gladkimi cevmi, ki se polnijo od zadaj
Za lovske puške z gladkimi cevmi, ki se polnijo od zadaj, sta določeni dve vrsti preskusov:
navadni preskus za puške za streljanje z naboji, katerih povprečni največji tlak ne presega
650 barov (meritev crusher),
poostreni preskus za puške za streljanje z močnejšimi naboji.
1) Navadni preskus
Ta preskus se uporablja za puške kalibra 12, 16 in 20, pri katerih povprečni največji tlak ne
presega 650 barov (povprečje 20 strelov).
Navadni preskus obsega streljanje z najmanj dvema nabojema. Streljanje z njima mora
omogočiti, daje vsaj enkrat izpolnjen vsak od teh pogojev:
a) da se v ležišču naboja razvije tolikšen tlak, da bo preostala višina cilindra crusher LCA,
postavljenega v 1. manometer standardnega aparata z batom površine 30 mm2, znašala
največ 3,78 mm (850 barov);

poročevalec, št. 17
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b) da se v cevi razvije tolikšen tlak, da bo preostala višina cilindra erusher LCA,
postavljenega v 2. manometer, ki jc 162 mm od dna zaklepa, z batom površine 30 mm2,
znašala največ 4,40 mm (500 barov).
2) Poostreni preskus
Ta preskus se uporablja pri puškah kalibra 12, 16 in 20, pri katerih se uporabljajo naboji,'
katerih povprečni največji tlak lahko presega 650 barov.
Ta preskus obsega streljanje z vsaj dvema nabojema, upoštevaje morebitni navadni preskus.
Streljanje s tema dvema nabojema mora omogočiti, da je vsaj enkrat izpolnjen vsak od teh
pogojev:
a) da se v ležišču naboja razvije tolikšen tlak, da bo preostala višina cilindra erusher LCA,
postavljenega v 1. manometer standardnega aparata, z batom površine 30 mm2 znašala
največ 3,16 mm (1200 barov);
b) da se v cevi razvije tolikšen tlak, da bo preostala višina cilindra erusher, postavljenega v 2.
manometer, znašal« največ 4,4 mm (500 barov).
Zgoraj navedeni pogoji za oba preskusa so lahko izpolnjeni:
- ločeno z dvema različnima nabojema ali
- z dvema enakima nabojema, ki hkrati izpolnjujeta pogoja v a) in b).
Navadni in poostreni preskus sta označena z različnima žigoma.

20. februar2002
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PRILOGA n
K POSLOVNIKU STALNE MEDNARODNE KOMISIJE
EVROPSKI STANDARDI ZA LEŽIŠČA NABOJEV PRI LOVSKIH PUŠKAH

SPLOŠNE DIMENZIJE ZA LEŽIŠČA NABOJEV ( v mm )
Kaliber
10
12
14

H min.
21,40
20,30
19,35

16
20

18,60
17,40

24
28
32

16,50
15.60
14,30

410

11,80

toler.

D min.

toler.

15,90
14,60

G min.
23,75
22,55
21,55
20,75
19,50
18,55
17,50
16,20

12,05

13,70

21,75
20,65
19,70
+ 0,1

18,95
17,75
16,80

+ 0,1

toler.

T min.
1,90

toler.

1,85
1,75
1,65
+ 0,1

1,55
1,55
1,55
1,55

+ 0,05

1,55

DOLŽINA LEŽIŠČA NABOJEV
2"
L min.
Toler.
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50,8

21/2"
2V
2V
32...24
20...12
63.6
65,1
69,9
Splošna toleranca: + 2,0 mm
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27/»"
73,0

3"
76,2

3V
82,6
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DIMENZIJE TULCEV LOVSKIH NABOJEV,
KI JIH JE SPREJEL TEHNIČNI ODBOR
EVROPSKIH PROIZVAJALCEV NABOJEV

ž
vmmm

1T
VJ L
1
H'
J 1
I
" "1\
pl
□
J
k
hV
<

1AMW/

j

Q — g niajci + 0,C5
K= h aiax! 4- 0.05
c =0.5

; SPLOŠNE DIMENZIJE TULCEV ( v mm)

Kaliber
10
12
14
16
20
24
28
32
410

gmaks.
23,65
22,45
21,45
20,65
19,40
18,45
17,40
16,10
13,60

toler.
-0,25
-0,25
-0,25
-0,25
-0,20
-0,20
-0,20
-0,20
-0,20

dmaks.
21,70
20,60
19,65
18,90
17,70
16,75
15,85
14,55
12,00

toler.
-0,15
-0,15
-0,15
-0,15
-0,15
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10

tmaks.
1,90
1,85
1,75
1,65
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55

toler.
-0,25
-0,25
-0,20
-0,20
-0,20
-0,20
-0,20
-0,20
-0,20

h maks.
21,30
20,20
19,30
18,55
17,35
16,45
15,55
14,25
11,75

toler.
-0,25
-0,25
-0,25
-0,25
-0,25
-0,25
-0,25
-0,25
-0,20

kaliber
10
12
14
16
20
24
28
32
410

DOLŽINA TULCEV
2"
1 maks
v mm
Toler.
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50,7

2'/j"
32...24

2'/2"
20...12

63,5

65,0

2V

2V

69,8

72,8

3"

76,0

3V4"

82,4

Splošna toleranca: - 0,7 mm
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3. ČLEN

4. ČLEN

Za izvajanje Konvencije in Poslovnika s prilogama I in II skrbi
Ministrstvo za gospodarstvo v sodelovanju z Ministrstvom za
notranje zadeve.

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

OBRAZLOŽITEV

1. julija 1969je bila v Bruslju sprejeta Konvencija o medsebojnem
priznavanju žigov za ročno strelno orožje (v nadaljevanju
Konvencija), ki je začela veljati 3. julija 1971. Podpisalo jo je 12
evropskih držav in Čile. Na podlagi določb Konvencije je bila
ustanovljena Stalna mednarodna komisija za preskušanje ročnega
strelnega orožja (C.I.P.), ki ima sedež v Lieg-u v Kraljevini Belgiji,
sestavljajo pa jo predstavniki držav članic Konvencije. Bistvo
Konvencije je, da se žigi za preskušanje orožja ene države
priznavajo na območju drugih držav članic. Poudariti je treba, da
Konvencija pokriva le civilno orožje (sem spada večinoma lovsko
in športno), vojaško orožje pa je izvzeto.

Področje preskušanja ročnega strelnega orožja, streliva in
aparatov je pri nas še vedno urejeno z zakonom iz leta 1973
(Uradni list SRS, št. 37/73), ki je nastajal v čisto drugačnih
okoliščinah od današnjih in je zato zastarel. Vlada Republike
Slovenije je na 33. seji dne 21.6.2001 določila besedilo predloga
zakona o preskušanju in žigosanju ročnega strelnega orožja,
streliva, aparatov in naprav ter ga poslala v prvo obravnavo v
Državni zbor. Državni zbor Republike Slovenije je na 9. seji dne
23. oktobra 2001 sprejel sklep, da Vlada Republike Slovenije
pripravi predlog zakona za drugo obravnavo. V razpravah pred
obravnavo besedila zakona v parlamentu so bili podani tudi
predlogi, naj bi pred drugo obravnavo zakona ratificirali Konvencijo
C.I.P.

Do leta 1992je bila članica Konvencije tudi nekdanja Jugoslavija,
vendar jo je Stalna mednarodna komisija (C.I.P.) septembra 1992
izločila, ker je ugotovila, da Jugoslavija kot država ne obstaja
več. Uveljavljanje nasledstva ni možno (za ponovno članstvo je
zaprosila tudi Zvezna republika Jugoslavija).

Konvencija določa, da morajo države, ki želijo pristopiti urediti
notranjo zakonodajo v skladu s sklepi komisije C.I.P. Razlog za
pripravo in sprejem zakona o ratifikaciji konvencije C.I.P. je torej
prilagajanje zahtevam konvencije in določilom stalne mednarodne
komisije C.I.P.

V bivši Jugoslaviji se je pooblaščena organizacija za preskušanje
ročnega strelnega orožja za vse nekdanje republike nahajala v
Crveni zastavi v Kragujevcu. Od leta 1992 komisija C.I.P. ne
priznava več žigov Crvene zastave. Od leta 1992 naprej Slovenija
ni imela niti svoje pooblaščene preskuševalnice niti lastnih žigov
za preskušanje.

Skladno s tretjim odstavkom 75. člena Zakona o zunanjih zadevah
konvencijo ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
Ko bo Slovenija postala članica konvencije C.I.P. bo morala
prispevati svoj delež za stroške delovanja stalnega urada C.I.P.,
ki izvaja organizacijske, administrativne in strokovno-tehnične
naloge med dvema zasedanjema Stalne mednarodne komisije
C.I.P. Stalni urad ima sedež v Lieg-u, Belgija. Ti stroški niso veliki
saj sredstva prispevajo vse države članice. V tem trenutku ni na
voljo točnih podatkov o tem, koliko naj bi znašali za Slovenijo,
ocenjuje pa se, da bodo ti stroški in stroški sodelovanja naših
predstavnikov v organih C.I.P. znašali pod 1.000.000 SIT letno.

Ministrstvo za gospodarstvo je izdalo odločbo z dne 27.11.2001
na podlagi katere bo pooblaščena organizacija preskušala in
žigosala civilno (lovsko in športno) orožje, strelivo, industrijske
aparate in naprave v obdobju od 1.1.2002 do 31.12.2006. Pred
pričetkom preskušanja bo potrebno izdelati natančna navodila, ki
jih bo Ministrstvo za gospodarstvo v soglasju z Ministrstvom za
notranje zadeve pripravilo na podlagi prevodov francoskega
izvirnika veljavnih sklepov komisije C.I.P. Te sklepe naj bi po
predlogu medresorske komisije ratificirala Vlada Republike
Slovenije.

poročš\ralec, št. 17
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH
SKUPNOSTI

1) Naslov predloga akta:

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost
/

Predlog zakona o
RATIFIKACIJI KONVENCIJE O MEDSEBOJNEM
PRIZNAVANJU ŽIGOV ZA ROČNO STRELNO OROŽJE (20022111-0004)

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

21 Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega
sporazuma o pridružitvi"

5) Ali so zgoral navedeni pravni viri ES prevedeni v
slovenščino?
/

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

6) aii je predlog akta preveden In v Kateri JettK?
/

V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče
obveznosti Izpolnjene:

/

7) Sodelovanje neodvisnih stroKovnlaKov (PMAPE. TAiEX.
Komisija es. države članice E§. SICMA, QECD. Univerza,,,)
/

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:
/

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

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

/

Jasna Avbelj Hamzič, l.r.
DRŽAVNA PODSEKRETARKA

b) Ali Je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES
/
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dr.Tea Petrin, l.r.
MINISTRICA
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' NAROČILNICA
| Ime in priimek:

|

| Naslov:
I Telefon:

Poštna številka:

,

Podjetje: _____
I Davčna številka:
| NAROČAM

:
IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE

|

| Datum:
i Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:
| Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
I ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856
I Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev. Naročnina se obračunava mesečno.
i

1

Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije,
Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko
25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost
(Ur.l. RS, št. 89/98 in 4/99).

