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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 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

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

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo urad"0 

pisno informacijo posameznim naročnikom- 

Uredništvo Poročevalk 



Pred|og zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 OBRAMBI (ZObr-D) 

" nrwa obravnava - EPA 1114 - III 

Vl-ADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVa- 
štoJiiL 2003-1911-0021 
Uuh 820-02/2001-3 ' bljana, 29.01.2004 

na 59. redni seji dne 29.1.2004 

f^EDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
AH ZAKONA O OBRAMBI, 

Dr|g^0žil'a v Pn/o obravnavo na podlagi 114. člena poslovnika nega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Anton Grizold, minister za obrambo, 
dr. Tomaž Čas, državni sekretar v Ministrstvu za obrambo, 
Miran Bogataj, državni podsekretar v Ministrstvu za 
obrambo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

Re°log zakona o spremembah 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA o 

OBRAMBI 

'■UVOD 

^°Gna stanja in razlogi za sprejem zakona 
2akono nh 
Od!. us °°rambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97, 13/98 - 
Sprejet v i " odl US' 87/01 ■ 47/02' 67/02 " popravek) je bil 
^Ijuček 6,U Sprejem zakona o obrambi tudi pomeni 
Postopno ^r0tlodnega obdobja v katerem se je od 1990 do 1994 
SarnostojnIZOb!'kova' obrambni sistem Republike Slovenije kot 
obrarribnj 6 dr^ave- Z zakonom o obrambi se je celovito uredilo 
Vpra$aniaTem' Z'aS,i pa or9anizacii°' strukturo, naloge in druga 2akon j6 

enske vojske kot klasične vojaške organizacije. 
PriPravo0bUredil vsa vPrašanja pomembna za organizacijo in 
'e Podsist ram'3e' ie prešla v celoti v pristojnost države. Razdelal 0 obramb^T civ''n9 obrambe. Obrambni sistem se je z zakonom 

ločil od sistema varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami, razen v tistih rešitvah kjer se sistema dopolnjujeta. 
Na tej podlagi se je v obdobju 1995 do 1998 razvila Slovenska 
vojska iz nekdanje Teritorialne obrambe. Tem spremembam je 
sledilo tudi urejanje vojaške dolžnosti kot osnove sistema 
popolnjevanja vojske (zakon o vojaški dolžnosti, Uradni list RS, 
št. 18/91, 74/95 in 86/02). 

Z vstopom Republike Slovenije v Partnerstvo za mir 1994 in z 
drugimi aktivnostmi za uresničitev strateškega cilja na področju 
nacionalne varnosti, to je polnopravnega članstva v Natu, ki je bil 
prvič določen v resoluciji o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti 
(Uradni list RS, št. 71/93 in 2/94 - popravek), so se načrtno začeli 
v Slovenski vojski tudi procesi za razvoj posameznih rodov in 
služb, uvajanje bojnih sistemov in podobno. Materialne osnove 
za to so bile zagotovljene z zakonom o zagotavljanju sredstev za 
realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike 
Slovenije v obdobju 1994 do 2007 (Uradni list RS, št. 13/94,42/00 
- obvezna razlaga in 97/01). Da bi se razvoj Slovenske vojske 
lahko načrtoval za daljše obdobje kot je posamezno proračunsko 
leto, so se od leta 1997 dalje začele določati usmeritve za 
preoblikovanje Slovenske vojske v sodobno vojaško organizacijo 
(artilerija, inžinerija in podobno). Zlasti zaradi padanja obrambnih 
izdatkov in drugih razlogov, pa so se te usmeritve uresničevale le 
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delno, s pogostimi spremembami, zakasnitvami in z velikimi 
težavami. Zato je vlada 30. 9. 1999 določila vrsto in hierarhijo 
strateških, razvojnih in drugih dokumentov na področju nacionalne 
varnosti in še posebej obrambe, s katerimi bi se določilo 
konstitutivne dele, obseg, strukturo, dolgoročne razvojne 
usmeritve in prioritete v obrambnem sistemu. Na tej podlagi je bil 
sprejet splošni dolgoročni program razvoja in opremljanja 
Slovenske vojske (Uradni list RS, št. 32/00). Vlada je določila tudi 
obseg in strukturo Slovenske vojske do ciljnega leta 2010. 

Z namenom, da se dolgoročno usmerja preoblikovanje 
obrambnega sistema in še posebej razvoj vojske v skladu z viri 
ogrožanja, materialnimi, kadrovskimi in drugimi zmogljivostmi 
države, ter da se zagotovi uresničenje strateških ciljev, so bili po 
analizah obstoječega stanja konec leta 2000 in v začetku leta 
2001, sprejeti večinoma na novo vsi potrebni strateški, razvojni 
in doktrinami dokumenti. Pokazalo se je, da so bili razvojni cilji 
preoblikovanja obrambnega sistema vojske postavljeni previsoko, 
nerealno in da niso bili usklajeni z realnimi možnostmi. Z resolucijo 
o strategiji nacionalne varnosti RS (Uradni list RS, št. 56/01), je 
zato Državni zbor določil temeljne usmeritve za obrambne reforme 
in preoblikovanje Slovenske vojske s ciljem, da se zmanjša vojna 
sestava, izboljša stalna sestava, posodobi struktura sil in zagotovi 
povezljivost z vojaškimi organizacijami članic evroatlantskih 
integracij. Sprejet je bil nov splošni dolgoročni program razvoja in 
opremljanja Slovenske vojske (Uradni list RS, št. 97/01), ki določa 
organizacijske, materialne in druge usmeritve ter rešitve za razvoj 
vojske do 2007 oziroma 2010 leta. Vlada je sprejela tudi obrambno 
strategijo RS (VRS št. 810-00/2001 -1 z dne 20.12.2001) in doktrino 
civilne obrambe RS (VRS št. 810-02/2002-1 z dne 25. 4. 2002). 
Na tej podlagi so bile sprejete leta 2002 tudi spremembe in 
dopolnitve zakona o obrambi iz 1994 leta, zakona o vojaški 
dolžnosti in zakona o zagotavljanju sredstev za temeljne razvojne 
programe (2001). V začetku leta 2002 so bile sprejete tudi temeljne 
odločitve o preoblikovanju sistema popolnjevanja vojske (VRS št. 
011-02-7/2001-14 z dne 12. 4. 2002) in sicer, da se opusti 
naborniški sistem popolnjevanja ter preide na poklicno vojsko s 
prostovoljno rezervo. Vlada je določila junija 2002 tudi projekcijo 
obrambnih izdatkov do 2010, s katero se predvideva rast 
obrambnih izdatkov do 2 % BDP (VRS št. 821 -00/2001 -3 z dne 
27. 6. 2002). V omenjenih zakonskih spremembah se je zato 
uveljavilo tudi nov sistem popolnjevanja vojske in določilo roke za 
izvedbo posameznih nalog pri uvajanju poklicne vojske s 
prostovoljno rezervo. 

S spremembami zakona o obrambi v letu 2002 se je uredilo ključna 
vprašanja za sodelovanje države v sistemu kolektivne obrambe. 
Določila se je nova struktura sil v vojski. Poenostavil se je sistem 
poveljevanja. Na novo se je uredila obveščevalno varnostna 
dejavnost za potrebe obrambe. Bistveno so se razširile zakonske 
določbe, ki urejajo vojaško službo oziroma poklicno delo na 
obrambnem področju. Dopolnilo se je sistem karierne poti v vojski. 
V kategoriji vojaških oseb so bili za določene formacijske dolžnosti 
uvedeni vojaški uslužbenci. Urejeni so bili posebni pogoji dela, ki 
izhajajo iz narave in specifičnosti vojaške službe oziroma dela na 
obrambnem področju. Razširjene so bile možnosti za kadrovanje 
stalne sestave ter formiranje enot in skupin za opravljanje službe 
izven države. Uvedeno je bilo prostovoljno služenje v pogodbeni 
rezervi in podobno. Zakon je uredil tudi sindikalno združevanje 
med zaposlenimi in nekatera druga vprašanja. V minulem obdobju 
je bila sprejeta večina izvršilnih predpisov, ki so omogočili, da so 
obrambne reforme v preteklem obdobju tekle v glavnem načrtno 
in brez večjih zakasnitev. Spremembe zakona o obrambi 2002 pa 
niso zajele rešitev, ki bi omogočale odpravo strukturnih kadrovskih 
neskladij zaradi izobrazbenih, starostnih, organizacijskih in drugih 
razlogov v stalni sestavi vojske. Predlagane pešitve niso dobile 
zadostne podpore in so bile iz zakonskega predloga izločene. 
Napovedano pa je bilo, da se jih bo rešilo v naslednji fazi 
reorganizacije vojske in obrambnega sistema. 
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Po sprejemu sprememb zakona o obrambi v maju 2002 so 
najpomembnejše rešitve tudi dejansko uveljavljene. Izvršen 
bila reorganizacija Ministrstva za obrambo (zlasti upravnega 0 
Vojna sestava Slovenske vojske se je zmanjšala od 47.00U 
okoli 30.000 pripadnikov in se še zmanjšuje. Ukinjena so 
vojaška teritorialna in operativna poveljstva ter uvedeno v o*1 

2002 poveljstvo sil. Uvedena je bila nova struktura sil s Precln0Leg 
popolnjevanjem sil za posredovanje. Povečan je bil 
sodelovanja v mirovnih operacijah. Načrtno je bilo '*vrs,jy 
opuščanje izvajanja posameznih sestavin vojaške do|žn° a 
miru in z oktobrom 2003 se je prenehalo tudi izvajanje v°ia® n0 
roka v miru. Z uveljavljanjem projekta poklicna vojska s pogoo 
rezervo (PROVOJ) se je bistveno povečala P°P°'nLn, 
prednostnih enot kot je prva brigada (10. motorizirani bata I ^ 
bataljon vojaške policije). Kljub proračunskim omeiitva,!Lie 
namesto prvotno načrtovanih 1000 pripadnikov od 2002 
letno zaposli dodatno 600 oseb predvsem vojakov. V letu 20 
bilo v Slovenski vojski 667 poklicnih vojakov, konec 200 
1964. Pripadniki stalne sestave so prevzeli opravljanje vseh n 
v okviru redne dejavnosti vojske. S pripadniki pogodbene rez'■ 
je popolnjena ena pehotna četa, popolnjevanja druge je v -e 
Intenzivno poteka izdelava formacij po novi strukturi sil, uV®' ^ 
karierne poti in drugih bistvenih vprašanj povezanih s P°p .0 
vojsko. Z delom je pričel v Vipavi center za usposaM 
kandidatov za poklicno delo v vojski. Izvršena so obs.vnjfi 
premeščanja vojaške opreme, streliva in minskoekspl0*' 
sredstev, da bi se zagotovila koncentracija sklad'5 

zmogljivosti in izboljšalo varovanje. Izpraznjenih je več vo'ajs0 
objektov, ki so neperspektivni za poklicno vojsko. Zagotovijo 
pogoji (v štirih vojašnicah) za začetek prostovoljnega slu:' . 
vojaškega roka. Načrtno se izvajajo temeljni razvojni progra 

Vzporedno z navedenimi procesi so tekle tudi 
vključevanja Republike Slovenije v članstvo v Nato. Na * s 
Pragi je Republika Slovenija prejela povabilo, da PrlC ^ 
pristopnimi pogovori, ki bodo vodili k njenemu pristoPj^ 
Severnoatlantski pogodbi. Med pristopnimi pogovori je Repu ^ 
Slovenija formalno potrdila pripravljenost in sposobnos 
prevzem političnih in vojaških obveznosti ter zavez, ki izhajaj 
Severnoatlantske pogodbe, študije o širitvi Nato ter celot o0 
političnega in pravnega acquisa Nato, vključujoč politiko Na | 
tretjih držav. Intenzivno poteka usklajevanje strukture sil s pr,s ^ 
organi Nata, ki naj bi jih Republika Slovenija prispevala v sis 
kolektivne obrambe. V letu 2003 se poseben poudarek 
povezljivosti komunikacij, zračni obrambi in nadzoru zra „je 
prostora, logistiki in uveljavljanju standardov Nata za varoV -v 
tajnih podatkov in dokumentov. Načrtno poteka vključevanj 
integriran sistem zračne obrambe. Operativni center za na -e 
zračnega prostora je že v operativni uporabi. Uspeš11 ^ 
zaključeno tudi usklajevanje letnega nacionalnega Pr°9rar!l0g31 
izvrševanje Akcijskega načrta za članstvo v Nato za leti l 
2004. Večjih težav se v naslednjem obdobju do polnopravn 
članstva v letu 2004 ne pričakuje. 

Ne glede na navedeno se ugotavlja, da je treba v zakonu o obra"lg 
natančneje urediti vprašanja povezana z nadzorom zra 0[Ti, 
prostora ter zagotoviti povezljivost zračne obrambe s sistern ^ 
ki velja v zavezništvu. Slovenija ima določene zmogljivoS

(|vnj 
nadzor in obrambo zračnega prostora (radarski sistem, °Pe^L8nl 
center, informacijski in telekomunikacijski sistem, lahki oboroži v 
sistemi ipd.), ki jih bo mogoče po vključitvi v Nato poveza 
integriran sistem nadzora zračnega prostora in zračne obra 
zavezništva. Prav tako je treba urediti tudi varovanje tal . 
podatkov, kriptografsko zaščito in nekatera druga vprašani3 ^ 
delovanju informacijskih in telekomunikacijskih slstemo^ ^ 
obrambnem področju ter njihovem povezovanju s sistemi. * ^ 
uporabljajo v zavezništvu. Ker so usklajene osnovne reši^® , 
organiziranje in delovanje navedenih sistemov po vključitvi v N 
je zato treba pred polnopravnim članstvom dopolniti tudi pra 

j 
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V 9?'. Pristojnosti in naloge vojaške policije ter obveščevalno 
Pozna or9anov v vojski je treba uskladiti z rešitvami, ki jih 
za Soi

0.dru9e vojaške organizacije, kar je še posebej pomembno 
°Pravl °Vanie zlasti voia^ke policije v mirovnih operacijah, kjer 'a naloge z enotami vojaške policije drugih držav. 
g 

Uveh>a8r>embam' in doP°lnitvami zakona v letu 2002 je bil 
Pr

0fiiet10,1 tUđi doP°lnien sistem nadzora nad proizvodnjo In 
đe|u st

0rn z vojaškim orožjem in opremo. Dosedanja praksa pri 
izOji r°kovne komisije za izdajo predhodnih mnenj v postopku 
8ooe| . voli0ni za promet z vojaškim orožjem in opremo, ki 
zai<0n 16 Pri pripravi predpisanih dovoljenj, kaže da je smotrno v 
om*. iuži,i tudi posle posredovanja pri prometu z vojaškim z,em in opremo. 

sistem^0 k0t po,eka Proces uveljavljanja sprememb o obrambnem 
tuđ, no" 'n ®'ovenski vojski, vendar z ustreznim zamikom, poteka 
s®ktori rrna,'vno' organizacijsko in funkcionalno urejanje javnega 
št 52/no^pr0'et 'e bil nov zakon o državni upravi (Uradni list RS, 
zakon zakon 0 iavnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02), 
02) 2aP sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/ 
športi °n0,ainih P°da,Wh (Uradni list RS, št. 87/01 in 101/03) In 
se UVe|^'.navecl0nih zakonov številni izvršilni predpisi, s katerimi 
na 0k 'av''ai° posamezna vprašanja. Vsi ti predpisi vplivajo tudi 
vpraj 

ambno področje, saj zakon o obrambi ureja zgolj tista 

t' k' S° neP°sredno povezana z obrambnim področjem Pođr0A®' temetjijo na specifičnosti dela v vojski in na obrambnem 
ojirom'U sploh' pri tem so ugotovljena tudi nekatera neskladja 
8prQni 

aJPrašan'3, ki iih i® trebei še ustrezneje urediti, dopolniti ali 
Nat 

raz^I10'6 i® 'reba v zakonu o obrambi urediti imenovanje ter 
doiJnoJ'0 pove|jn'kov in drugih vojaških oseb na formacijske 
dobiti k kar vel'a ,ucli za inšpektorje za obrambo. Jasno je treba 
vojaški 0 se ocenjuje usposobljenost in uspešnost pri delu 
ocenj^08®13' ker s® v vojski uporablja sistem službenega 
P^90db an'a* D°POlniti je treba nekatere rešitve povezane s 
do kat®0^0 rezervo- Pokazalo se je, da niso urejene vse posledice 
Posgbg. Prihaja pri odpovedi pogodb o zaposlitvi v vojski. Še 
°bramb V6l'a ,0 za Prenehanje delovnega razmerja delavcem na 
izobra,u9m Področju, ki jih zaradi starosti, neustrezne stopnje 
raz|og0v

e'. or9anizacijskih, poslovnih ali strukturnih in drugih 
tiroma d mo^oč® razporediti na ustrezne formacijske dolžnosti 
Upokoji, izpolnjujejo pa pogoje za pridobitev pravice do 

v®- Ta vprašanja je treba rešiti tudi zaradi kadrovskih 

neskladij, ki nastajajo pri popolnjevanju formacij nove strukture 
sil. Natančno mora biti določen tudi način uveljavljanja pravic iz 
delovnega razmerja, ne glede na to, da za delavce na obrambnem 
področju posamezna vprašanja poleg predpisov o javnih 
uslužbencih ureja tudi zakon o obrambi. 

Ob pripravi programa za vstop v EU, pri usklajevanju razvojnih, 
organizacijskih in kadrovskih vprašanj vojske in policije, so se 
postavila tudi vprašanja o možnostih medsebojnega sodelovanja 
zlasti pri izvajanju nalog povezanih z varovanjem državne meje 
po standardih, ki jih uveljavlja EU (Schengen). Po obstoječih 
rešitvah za tako sodelovanje vojska nima pravne podlage. 
Ministrstvo za obrambo in Ministrstvo za notranje zadeve sta 
ustanovila delovno skupino, ki ta vprašanja celovito proučuje. 
Poskusi in ustrezne aktivnosti, da bi se prerazporedilo presežne 
delavce med carino, policijo, pravosodnimi organi in vojsko, ki 
predstavljajo kadrovska neskladja v eni ali drugi strukturi, so bile 
opravljena tudi v letu 2002, vendar doslej niso dale večjih rezultatov. 
Na podlagi dela medresorske skupine se proučuje prezaposlitev 
15 do 30 vojaških oseb v policijo. 

Uveljavljanje nove strukture vojske zahteva tudi čimprejšnjo 
uveljavitev ustreznih rešitev za zmanjšanje strukturnih kadrovskih 
neskladij v stalni sestavi. Kadrovska neskladja v stalni sestavi 
Slovenske vojske so nastala zaradi objektivno pogojene hitre 
rasti vojske po osamosvojitvi države, radikalnega zmanjševanja 
vojne sestave od 76.000 pripadnikov na 18.000 pripadnikov, 
uvedbe nove strukture sil in drugih razlogov in so vedno bolj 
izrazita ter pereča. Delno se je ta vprašanja poskušalo rešiti že z 
zakonom o obrambi, ko se je 1995 predčasno upokojilo 131 
pripadnikov stalne sestave, ki jih ni bilo mogoče prerazporediti na 
ustrezne formacijske dolžnosti. Uvajanje in popoinjevanje novih 
formacij ter prenehanje izvajanja vojaškega roka zahteva, da se 
ta vprašanja začno reševati najkasneje v letu 2004. Trenutno je v 
vojski (31. 12. 2003) zaposlenih 6376 pripadnikov, od tega je 
1964 vojakov, 2009 podčastnikov, 1519 častnikov in 748 civilnih 
oseb, ostalo pa so kandidati za zaposlitev, kandidati na šolanju in 
drugi. 

Že vse od uveljavitve zakona o obrambi v začetku leta 1995 se je 
poskušalo kar v največji meri zmanjšati izobrazbena neskladja v 
ministrstvu in še posebej v Slovenski vojski. Zato se je spodbujalo 
zaposlene za pridobitev manjkajoče izobrazbe. Pregled števila 
zaposlenih vključenih izobraževalne programe od sprejema 
zakona o obrambi dalje je naslednje (31.12.2003): 

Leto 
Slovenska 

vojska Upravni del Skupaj 
1995 130 56 186 
1996 216 92 308 

1997 211 71 282 

1998 147 24 171 

1999 120 25 145 

2000 128 42 170 

2001 82 26 108 

2002 81 31 112 

2003 131 35 166 
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Skupno je bilo v letu 2003 vključenih v izobraževalne programe, 
ki še potekajo 334 delavcev, od tega 246 iz Slovenske vojske in 
98 iz upravnega dela ministrstva. 

Načrtno se je usmerjalo pripadnike stalne sestave in d 
zaposlene v izobraževanje v vojaških in drugih šolah prijate' 3»; 
držav. Doslej se je v drugih državah izobraževalo (31.12.20° 

Država Slovenska vojska Upravni del Skupaj 
ZDA 231 29 260 
ZRN 130 5 135 
VELIKA 
BRITANIJA 

48 19 67 

ITALIJA 9 2 11 
NIZOZEMSKA 12 1 13 
KANADA 36 10 46 
ČEŠKA 10 0 10 
FRANCIJA 8 0 8 
LUXSENBURG 3 0 3 
ŠVICA 1 2 3 
MARSHALL 
CENTER 

21 10 31 

BELGIJA 3 0 3 
IRSKA 1 0 1 
ROMUNIJA 1 0 1 
AVSTRIJA 15 0 15 
Skupaj 529 78 607 
•Navedeni podatki obsegajo izobraževanje v tujini v trajanju več kot 1 meseca, 
za katero je bilo sklenjena pogodba o izobraževanju v tujini. 

Trenutno je v Ministrstvu za obrambo 1592 delavcev, ki nimajo 
ustrezne stopnje izobrazbe. Za 289 pripadnikov stalne sestave 
je bil narejen spregled manjkajoče izobrazbe z uveljavitvijo zakona 
o obrambi 1995 pod določenimi pogoji (dolgoletno delo v Teritorialni 
obrambi in drugo). Po uredbi o skupnih kriterijih za notranjo 
organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne 
uprave (Uradni list RS, št. 24/98, 56/98 in 59/02) je bil spregled za 
eno stopnjo manjkajoče izobrazbe priznan še 69 pripadnikom 
stalne sestave in 131 delavcem v upravnem delu ministrstva. Po 
zakonu o obrambi iz 1995 leta mora v določenem roku manjkajočo 
izobrazbo pridobiti 76 pripadnikov stalne sestave, po uredbi o 
skupnih kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih 

rti 0® mest pa še 564 pripadnikov in 64 delavcev v upravnem ^ 
ministrstva. Pri tem je treba upoštevati tudi dejstvo, da i^3 ^ 
vojakov in 152 podčastnikov IV. stopnjo izobrazbe, razpok 
pa so na formacijske dolžnosti za katere se zahteva V. s'0^ 
izobrazbe. Pri častnikih pa jih je 160 takih, ki imajo VI. st 

izobrazbe, delajo pa na formacijskih dolžnostih za kater® 
zahteva VII. stopnja izobrazbe. 

„r:7na<lS 

Postopoma se povečuje tudi število delavcev, ki jim je P'" ^ 
invalidnost. Posebej pereči so problemi pri tistih, ki delajo v s^|fl 
sestavi vojske, saj jim večinoma ni mogoče zagotoviti 
ustreznih formacijskih dolžnostih. Stanje je sledeče (31.12-2 

INVALIDSKI 
STATUS 

UPRAVNI DEL SLOVENSKA 
VOJSKA 

SKUPAJ 

INVALIDI ffl. 
KAT. 

18 132 150 

INVALIDI n. 
KAT. 

27 17 44 

SKUPAJ 45 149 194 
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'9°dna je tudi starostna struktura podčastnikov in častnikov, kar je razvidno iz naslednje preglednice (31. 12. 2003): 

Starost Častniki Podčastniki 

mlajši od 25 let 11 71 

25-29 149 238 

30-34 299 639 

35-39 325 475 

40-44 289 276 

45-49 215 161 

50-54 164 126 

55 in več 76 23 

Skupaj 1519 2009 

Raz 
obramtv Van'e izobrazbenih neskladij v vojski je treba v zakonu o 
ki ^ ' ur®diti dokončno. Pri tem je treba upoštevati tudi rešitve, 
ningj 10 uve'javljene z novimi predpisi za javne uslužbence, ki 
do|0g Odpisane ustrezne izobrazbe. Upoštevaje pripravljenost 
manju6"693 števila vojaških oseb (okoli 200), da pridobijo 
s0 pr 

ajočo splošno izobrazbo, število invalidov, število tistih, ki 
treba i za de'° v s,a'n' sestavi vojske in druge kategorije, je 
lajn, Zas,i iz stalne sestave vojske in ministrstva preusmeriti nl okoli 150 oseb načrtno in na časten način. 
N$y0 J 
d°p0| ne u9otovitve so temeljni razlogi za spremembe in 
v2post zakona o obrambi, da ne bi prišlo do zastoja 
v 2ačetV''an'a povez|iiv°stiz vojaškimi organizacijami Nato, težav 
Uve|javinem obd°bju po vstopu v polnopravno članstvo Nato, 
drogjh 'an'a ProJekta poklicne vojske s pogodbeno rezervo in 
Slouo r®'0rm> ki potekajo v obrambnem sistemu in še posebej v V8nski vojski. 

Cilji, načela in poglavitne rešitve v predlogu 
iflKona 

si0e®'ini c'')i sprememb in dopolnitev zakona o obrambi so trije in 

^Polniti tiste določbe, ki še ne zagotavljajo zadostne 
aaiivosti z vojaškimi organizacijami članic Nato oziroma 

treb
zročaj° 'ežave pri delovanju Slovenske vojske in jih je 
a dopolniti še pred polnopravnim članstvom v Nato 

izpo^
a ,is,e določbe, ki ne omogočajo, da bi v celoti 

v Natij673'' 0bve2nos,i' ki izhajajo iz polnopravnega članstva 

?azr*nit'oziroma spremeniti tiste določbe zakona, ki dopuščajo 
dela n8 raz,a9® a,i postavljajo v neenakopraven položaj 
zak VCe na obrambnem področju glede na nove sistemske 

• ia|°ne' ki urejajo javni sektor; 
od 

nsko urediti rešitve, ki bodo omogočale postopno 
|ahkaVl'an'8 kadrovsk'h neskladij v Slovenski vojski, da bi se 
voisk 2 us,rezno kadrovsko strukturo popolnilo formacije 6 glede na novo strukturo sil. 

Sp 
• i

m®r!,b9 in dopolnitve zakona temeljijo na naslednjih načelih: 
Pom °n°m 0 obrambi i0 ,reba urediti le ključna vprašanja 
'febemt)na za obrambn' sistem, podrobnejšo ureditev pa je 
alfll 12a9°toviti s podzakonskimi predpisi, načrti in drugimi 
^oreh 1)0 omo9°č"0 prilagajanje poteka preoblikovanja vojske 
Priha "nirn dodatnirT1 pogojem oziroma zahtevam do katerih 
vkJ

a pri razvoju celotne vojaške organizacije in njenem 
• z evaniu v sistem kolektivne obrambe; 

Pokli °norn 0 obrambi je treba urediti določena vprašanja Cne9a dela na obrambnem področju in sicer tista, ki so * 

posledica posebnih zahtev vojaške službe oziroma drugih 
nalog na področju obrambe. Obenem mora biti položaj delavca 
na obrambnem področju izenačen z drugimi delavci v javnem 
sektorju oziroma javnimi uslužbenci; 

- z zakonom je treba omogočiti, da bo lahko Slovenska vojska 
po potrebi opravljala tudi določene naloge, ki bodo podpirale 
delo policije kar bo racionaliziralo uporabo zahtevne tehnike, 
opreme in sredstev. Te naloge se bodo uredile s konkretnimi 
načrti in odločitvami vlade; 

- z upoštevanjem zakonske ureditve, ki velja za javni sektor, je 
treba uveljaviti take rešitve za odpravo kadrovskih neskladij 
v Ministrstvu za obrambo in Slovenski vojski, ki bodo 
omogočile načrtno, postopno in celovito odpravo teh neskladij, 
obenem pa bodo častne za pripadnike Slovenske vojske. 

Z zakonom se bo razdelalo določbe o zbiranju osebnih podatkov 
v okviru vojaške evidence tako, da se bo zbiralo podatke o 
državljanih, ki se bodo prostovoljno odločili za služenje vojaškega 
roka oziroma za opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi 
vojske. 

Dopolnjene bodo določbe, ki urejajo varovanje objektov posebnega 
pomena za obrambo in naloge vojske. Zakon bo določil, da se v 
načrtih uporabe vojske lahko določijo pomembni energetski, 
transportni, proizvodni in drugi podobni objekti ter sedeži nosilcev 
oblasti, kot objekti pomembni za obrambo države in pri katerih 
varovanju, vključno z zračnim prostorom, sodeluje tudi vojska. 
Določeno bo, da zračni prostor nadzoruje in varuje vojska v 
skladu z načrti, predpisi in mednarodnimi pogodbami. To bo 
omogočilo, da bodo lahko pri nadzoru in obrambi zračnega 
prostora Slovenije sodelovali tudi zrakoplovi in druga sredstva 
zavezniških držav, ki'jih Slovenija nima. Zato se bo razširilo tudi 
pristojnosti vlade, da lahko predpiše tudi naloge in postopke za 
nadzor zračnega prostora pri katerem sodelujejo tudi zrakoplovi 
zavezniških držav. Te rešitve bodo zagotovile povezljivost nadzora 
in obrambe zračnega prostora Republike Slovenije s sistemom, 
ki ga poznajo članice Nata. Tako organiziran nadzor zračnega 
prostora bo tudi racionalnejši in bolj učinkovit. Dosedanja ureditev 
nadzora zračnega prostora je temeljila na tistih določbah zakona 
o obrambi, ki urejajo temeljne naloge Slovenske vojske zlasti 
zagotavljanje pripravljenosti. Ta naloga je v vojski razčlenjena na 
različne oblike pripravljenosti (stalne, povišane, bojne, idr.) in 
vključuje tudi različne stalno delujoče bojne sisteme kot je nadzor 
zračnega prostora ipd. Da pa ne bi prihajalo do neskladij med 
civilnimi in vojaškimi dejavnostmi povezanimi z nadzorom 
zračnega prostora, kontrolo prometa in obrambo zračnega 
prostora, po vključitvi države v sistem kolektivne obrambe, je 
treba zakon dopolniti. S tem namenom se pripravlja tudi 
organizacijske in tehnične rešitve za povezavo civilnih in vojaških 
zmogljivosti za nadzor zračnega prostora. 
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Z zakonom se bo določilo, da štabni varnostni organi Slovenske 
vojske izvajajo preventivne naloge protiobveščevalne zaščite 
poveljstev, enot in zavodov vojske, štabnovarnostne naloge ter 
usmerjajo in vodijo delo vojaške policije. Štabni varnostni organ 
Generalštaba sodeluje z Obveščevalno varnostno službo 
Ministrstva za obrambo. Ustrezneje se bo uredilo naloge vojaške 
policije in sicer, da lahko preiskuje določena lažja kazniva dejanja 
v Slovenski vojski, da izvaja varovanje določenih vojaških in 
civilnih oseb, ki delajo v vojski ter vojaških delegacij. Te naloge je 
vojaška policija dejansko opravljala že doslej, vendar so v 
posameznih primerih nastajale nejasnosti. Dopolnjene bodo tudi 
določbe, ki urejajo pooblastila vojaške policije v zvezi z uporabo 
prisilnih sredstev, ter uporabo vozil za spremstvo. S temi 
spremembami bo vojaška policija v Slovenskih vojski imela 
podobna pooblastila in naloge kot jih imajo vojaške policije drugih 
vojsk s katerimi sodeluje Slovenska vojska oziroma se srečuje v 
mirovnih operacijah. 

Z zakonom se bo določilo, da Ministrstvo za obrambo skrbi za 
varovanje tajnih podatkov v informacijskih in telekomunikacijskih 
sistemih, ki se uporabljajo za obrambne potrebe ter za povezavo 
z organi Nato. Pristojnosti ministrstva bodo razširjene tudi na 
zagotavljanje kriptografske zaščite v teh sistemih ter izvajanje 
zaščite pred elektromagnetnim sevanjem informacijskih ter 
telekomunikacijskih naprav, ki se uporabljajo za obrambne potrebe. 
V pristojnosti ministrstva bo tudi opravljanje in koordinacija uporabe 
radiofrekvenčnih pasov, ki so namenjeni za potrebe varnosti, 
obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
Na ta način bo pri delovanju navedenih sistemov zagotovljena 
povezljivost s podobnimi sistemi, ki se uporabljajo pri članicah 
Nato. 

Dopolnilo se bo določbe, ki urejajo prodajo, uvoz, izvoz in tranzit 
vojaškega orožja in opreme tako, da je tudi za opravljanje 
posameznih poslov posredovanja v zvezi s tem blagom potrebno 
dovoljenje ministrstva. Kršitve teh določb bodo tudi ustrezno 
sankcionirane. 

Zaradi nekaterih različnih mnenj, ki so se pojavljala po 
uveljavljavitvi zakona o javnih uslužbencih, bodo dopolnjene 
določbe zakona, ki urejajo imenovanje in razreševanje poveljnikov 
oziroma imenovanje na formacijske dolžnosti v vojski vključno z 
inšpektorji za obrambo in sicer tako, da bo nesporno določeno, 
da se vojska ne popolnjuje na podlagi javnih ali internih razpisov. 
Podobno kot v vseh vojskah tudi v Slovenski vojski obstaja sistem 
karierne poti vojaških oseb, ki upošteva tudi načrtno razvijanje 
vojaških in drugih sposobnosti posameznikov za popolnjevanje 
formacijskih dolžnosti.Tudi sistemi enostarešinstva, subordinacije 
in neprekinjenega vodenja in poveljevanja v vojski, kar je značilnost 
vseh vojaških organizacij, ne temeljijo na javnih ali internih razpisih 
oziroma objavah za popolnitev formacijskih "dolžnosti, temveč na 
potrebah službe v vojaški organizaciji. 

Jasneje se bo uredilo tudi opravljanje vojaške službe na določenih 
delovnih mestih izven vojske v Ministrstvu za obrambo ali v drugih 
državnih organih (vojaški atašeji, pribočnik predsednika republike, 
določena dela v Obveščevalno varnostni službi Ministrstva za 
obrambo in podobno). Zakon bo določil, da se ta dela popolnjujejo 
z vojaškimi osebami kar bo podlaga tudi za urejanje njihovih pravic 
in dolžnosti. To bo dolgoročno omogočilo tudi povezovanje in 
racionalizacijo posameznih funkcij v Ministrstvu za obrambo 
(razvoj, logistika, ipd), ki je značilno za obrambna ministrstva v 
primerljivih državah. Zaradi podobnih razlogov bodo dopolnjene 
tudi določbe, ki urejajo inšpekcijo na obrambnem področju, katere 
temeljni namen je nadzorovanje stanja v vojski in obrambnem 
sistemu. Del inšpektorjev za obrambo, vključno z glavnim 
inšpektorjem opravlja vojaško službo kar je povezano z njihovo 
pristojnostjo, da nadzorujejo vse dejavnosti vojaške organizacije. 

Glede na rešitve, ki veljajo za javne uslužbence, bodo v zalk 
dopolnjene določbe, ki določajo, da se uspešno zaključena 
za podčastnike oziroma častnike šteje kot opravljen s,r ,,;0 
izpit predpisan za javne uslužbence ter, da tega izpita ne °PraV' 0 
vojaki oziroma kandidati za poklicno delo v vojski. Zaradi la ^ 
razmejitve ureditve, ki velja za javne uslužbence in za delavce . 
obrambnem področju, bodo dopolnjene še določbe, ki u,r®L, 
postopke pri poviševanje vojaških oseb v čin oziroma voja 

uslužbencev v razrede (pa ne plačilne) ter ocenjevanje nji 
usposobljenosti in uspešnosti v sistemu službenega ocenjeva i 
V skladu z uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, de nm 
mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih org 
(Uradni list št. 58/03, 81/03 in 109/03) je delavce obveščev® 
varnostne službe glede na njihova pooblastila treba izenac 

delavci civilne obveščevalno varnostne službe ter policije. Jas 
je treba urediti tudi postopke uveljavljanja pravic iz delovn 
razmerja. Dopolnjene bodo tudi določbe povezane s Pr®kinl ,n6 
pogodbe o zaposlitvi zaradi krivdnih razlogov pri pripadnikih s a 
sestave glede povračila sorazmernega dela stroškov v c 
izobraževanja in usposabljanja ter usposobitve za civilni p° 

V zakonu bo določeno, da vojaškim osebam v stalni s0St<^ 
vojske delovno razmerje na obrambnem področju Preneh^,ev 
konca koledarskega leta v katerem izpolnijo pogoje za pndo 
pravice do starostne pokojnine po splošnih predpisih. Sto d0 ^ 
se bo preprečilo povečevanje kadrovskih neskladij za 
previsoke starosti v vojski. Prav tako z namenom, da se v bo 
prepreči nastajanje kadrovskih neskladij v vojski zaradi p^n ^ 
invalidnosti v času vojaške službe, bo zakon določil, oa . 
pripadnik stalne sestave, ki mu je zaradi posledic poškodbe 
delu ali poklicne bolezni priznana invalidnost, razporedi na d 
delo v ministrstvu ali v drug državni organ, pri čemer se upo®, . 
preostala delovna zmožnost oziroma se mu omogoči p°kl n 
rehabilitacija. Začasno se takega pripadnika lahko razporedi iz 
formacij enot. Če pa najkasneje v petih letih ni mogoče zag° 
njegove prerazporeditve na drugo ustrezno delo izven vol 
oziroma poklicna rehabilitacija ni smotrna, pripadniku p'e<) 

delovno razmerje v skladu s splošnimi predpisi. 

Da bi se odpravila oziroma začela postopoma razreše^ 
kadrovska neskladja zlasti v Slovenski vojski, ki so naS'® 
dosedanjem razvoju Slovenske vojske po osamosvojitvi drz 
in ki so posledica predvsem spremembe sistema popolnjev 
vojske, radikalnega zmanjšanja vojne sestave, sPrem®jnjh 
strukture sil v letu 2002 in drugih razlogov, se bo v Pre 

določbah določilo rešitve za odpravo omenjenih neskladij. Voja5 v 
osebam, ki so sklenile pogodbo o zaposlitvi ali se zaposli 
vojski pred uveljavitvijo zakona bo prenehalo delovno razrr! w, 
na obrambnem področju na podlagi zakona v koledarskem 
v katerem bodo izpolnili pogoje za pridobitev pravice do staro ^ 
pokojnine po splošnih predpisih. Delovnim invalidom starejš'1^ ^ 
50 let moški oziroma 47 let ženske, ki jih ni mogoče razporedi' ^ 
ustrezno formacijsko dolžnost oziroma delovno mesto, 5 
prenehalo delovno razmerje s pravico do pokojnine v skla 
404. členom zakona o invalidskem in pokojninskem zavaro^ ^ 
(Uradni list št. 26/03 - prečiščeno besedilo, 40/03 - odl.US, 6 
- ZIPRS 0304 - A in odi. US - ZPIZ - 1-UPB.1). O prenen®^ 
delovnega razmerja v navedenih primerih bo odločal minist® v 
obrambo, odločbe bodo dokončne. Pokojnina jim bo odmeri® 
skladu z zakonom o obrambi. 

Zakon bo posebej uredil tudi pravice in obveznosti delavcev 
obrambnem področ|u, ki nimajo ustrezne izobraz: 
Nespremenjene bodo ostale pravice delavcev, ki jih je Prl j 
zakon o obrambi 14.01.1995 po katerem jim pod določenim' P0^ 
ni bilo potrebno pridobiti manjkajoče, ustrezne izobrazbe za 
dolgoletne delovne dobe, dela v stalni sestavi Teritorialne obra 
In drugih pogojev. V skladu z rešitvami, ki jih pozna zakon o jav 
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deio ®ncih bodo ostali na formacijskih dolžnostih oziroma 
s°naf rnes,ih ki jim manjka ena stopnja izobrazbe, bili pa 
vi§ja 

0rrT|acijski dolžnosti ali delovna mesta za katera se zahteva 
i2 |eta °

pnia izobrazbe razporejeni v skladu z zakonom o obrambi 
organi ® 'n uredbo 0 skupnih osnovah in kriterijih za notranjo 
uprav 'n sistemizacijo delovnih mest v organih državne 
tuoi d

e'Uradr>i list RS št. 24/98, 56/98 in 59/02). Z zakonom bo 
liste c.eno' da se šteje, da imajo zahtevano izobrazbo tudi 
,obra

0'aške °sebe (vojaki, podčastniki), ki imajo IV. stopnjo 
se 2ah, e' razPorejeni pa so na formacijske dolžnosti, za katere 
imajn v?Va s'°pnja. Podobno bo rešeno vprašanje častnikov, ki 
forrn . stopnjo izobrazbe, ki so se v preteklosti zaposlovali na 
V|-ali vlfkS dolžnosti častnikov, ker se je za častnike zahtevala 
zahteu s,0l:)nia izobrazbe. Po sedanjih predpisih se za častnike a Vil. stopnja izobrazbe. 

Delavci L: 
manik i so vPlsan' v izobraževalne programe za pridobitev 
obramh- 6 izobrazbe glede na dosedanje določbe zakona o 
^stih al' se bocl0 vpisali v ustrezne izobraževalne programe v 
Pridoiv eSeC'^ Po uveljavitvi zakona, morajo manjkajočo izobrazbo 
i20bra- V sk,adu z pogodbo o izobraževanju oziroma 
Deiav ^evalnim programom vendar najkasneje do 14.01.2009. 3|avci, ki 
»oiaj 
A°'Žn0St Ce 

lai manjkajoče izobrazbe ne bodo pridobili oziroma se ne 
'ž t uveljavitvi zakona, bodo razporejeni na formacijsko 
tak'h » 'r0ma delovna mesta za katera izpolnjujejo pogoje. 

Prerieh rrnac'is'<ih dolžnosti in delovnih mest ni prostih, jim bo 
0dPov 5'° delovno razmerje v ministrstvu po preteku 
uveijav?ne9a roka- Zakon bo tudi določil, da vsi, ki nimajo ob 
PoV|5a'

V' 2akona predpisane ustrezne izobrazbe ne morejo biti 
foi-^a^''ni,i napredovati v višji razred ali razporejeni na višje 

'Jske dolžnosti oziroma delovna mesta. 

Vojs^«1 sredstev za odpravo izobrazbenih neskladij v Slovenski 
prerg, 0 zakon uvedel tudi možnost odpovedi činu s pravico do 
s Pravi'3°ređ'tVe na n'*j° (vojaško ali podčastniško dolžnost) ter 0 do napredovanja na tej nižji dolžnosti v skladu s predpisi. 

2akono°đn0m Udobju, ko se nova struktura vojske določena z 
đa boj11 ° obrambi 2002 še vedno uveljavlja, je treba omogočiti, 
nacjpor , ko začasno največ do dveh let poročniki oziroma 
2ahteva°ri ' razPoreieni na formacijske dolžnosti, za katere se 
Za podč 

e stopnji višji čin kot ga imajo. Podobno je treba določiti 
Praporf?

s,n''<e 'n sicer štabne vodnike, višje štabne vodnike in 
Popolni ake' Tak^na začasna rešitev bo omogočila načrtno 
si' Slou an'e novi'1 tormacij, ki temeljijo na spremenjeni strukturi enske vojske. 

3. 
?1ena finančnih posledic predloga zakona za 

*avni proračun 
Ooloibg 7 
Prosto a na' ki se nanašajo na nadzor in obrambo zračnega 
ter urela' 0t3ve^čevalno varnostno dejavnost, vojaško policijo, 
obramb n'8 posam0znih vprašanj v zvezi s poklicnim delom na 
PosledicnemPoclro«iu ne b°do povzročile dodatnih finančnih 
Pri ti8tlh ^državnem proračunu. Finančne posledice pa nastajajo 
^drnvcLdoločbah, s katerimi se odpravlja oziroma zmanjšuje vsl<a neskladja. 
^ UVQHk 
P°dročju° re^i,ve' da delovno razmerje delavcu na obrambnem 
'^Polnili preneha do konca koledarskega leta, v katerem bodo 
sP!ošnihP°^0'e za Pddobitev pravice do starostne pokojnine po 
Preneha Predpisih' bo s stanjem na dan 31.12.2004 pogoje za 
Sestave

ni? del°vnega razmerja izpolnilo 60 pripadnikov stalne 
'*°brazb enske vojske. Od teh delavcev nima predpisane 
®redstva

6 17 delavcev in sicer 10 častnikov in 7 podčastnikov. 
2a9oto\/ii„la °dPravnino bodo znašala okoli 56,7 mio SIT in so 

Uvedba predčasne upokojitve v najnujnejšem obsegu delovnih 
invalidov starejših od 50 let moški oziroma 47 let ženske, ki jih ni 
mogoče razporediti na ustrezne formacijske dolžnosti ali delovna 
mesta, pomeni upokojitev največ 77 invalidov. Izmed teh jih 36 ne 
izpolnjuje pogojev glede zahtevane izobrazbe in sicer 11 častnikov, 
7 podčastnikov, 7 civilnih oseb ter 11 delavcev iz upravnega dela 
ministrstva. Sredstva za izplačevanje pokojnin za predčasno 
upokojene delovne invalide bodo bremenila obrambne izdatke 
oziroma proračun Ministrstva za obrambo in sicer toliko časa 
dokler upravičenci ne bodo izpolnili splošnih pogojev za upokojitev. 
Natančna ugotovitev višine sredstev bo možna šele po odmeri 
pokojnine za vsakega upravičenca. Ocena potrebnih sredstev 
za izplačilo pokojnin na podlagi predhodnih vzorčnih izračunov je 
okoli 140 mio SIT letno, med tem, ko bi bila za izplačilo plač za 
navedeno skupino delovnih invalidov potrebna sredstva v višini 
277,2 mio SIT. 

Skupne finančne posledice uveljavitve zakona v prvem letu 
uveljavljanja bodo 196, 7 mio SIT. 

4. Navedba, da so sredstva za izvajanje zakona v 
državnem proračunu zagotovljena 

Sredstva za izvedbo zakona so zagotovljena v proračunu za leto 
2004 in proračunu za leto 2005 pri proračunskem uporabniku 
Ministrstvu za obrambo in bodo v potrebnem obsegu predlagana 
in vključena tudi v proračune prihodnjih let. 

5. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in 
prilagojenost pravu EU 

Urejanje obrambnega sistema ter nalog, organizacije in drugih 
vprašanj vojske in vojaške službe ni predmet prilagajanja 
pravnemu redu EU. Tudi ureditve pri članicah EU (ali Nato) so 
različne in pogojene z zgodovinskimi in drugimi razlogi, obsegom, 
vrsto in strukturo vojske, sistemom njenega popolnjevanja ipd. 
Za večino evropskih držav pa so v novejšem obdobju značilne 
obsežne obrambne reforme. Vojaške organizacije prehajajo zlasti 
na sistem poklicne vojske. Države, katerih cilj je polnopravno 
članstvo v euroatlantskih integracijah, obsežne obrambne reforme 
izvajajo zaradi zagotavljanja povezljivosti in kompatibilnosti z 
ostalimi vojaškimi organizacijami v sistemu kolektivne obrambe. 

Sodelovanje oboroženih sil in policije pri nadzoru in varovanju 
državne meje in tudi zunanjih meja EU se večinoma rešuje z 
uvajanjem posebnih pol vojaških enot. Te enote so organizacijsko 
in statusno v različnih državah različno obravnavane, večinoma 
pa predstavljajo vmesno strukturo med policijo in vojsko (Italija, 
Francija, Avstrija). V miru imajo predvsem policijske naloge, v 
vojnem stanju pa opravljajo klasične vojaške naloge. 

Posebne strukture so organizirane predvsem kot orožništvo. V 
Franciji imajo razvito nacionalno žandarmerijo, ki je formalno del 
francoskih oboroženih sil in opravlja tako vojaške naloge kot 
teritorialna vojska oziroma policijske naloge in skrbi za zunanjo in 
notranjo varnost. Opravlja tudi varovanje pomembnih objektov v 
državi ter sodeluje pri vzdrževanju notranjega reda. Podrejena je 
ministrstvu za oborožene sile. Pripadniki morajo odslužiti vojaški 
rok in opraviti posebna usposabljanja in urjenja. Francoska vojska 
poleg vojaških nalog nudi tudi podporo civilnim oblastem v primeru 
hudih kriz in notranjega ogrožanja varnosti. Konkretnih nalog v 
povezavi s policijo v predpisih in dokumentih ni navedenih, znan 
pa je primer njene uporabe pri okrepljenem vojaškem nadzoru 
nad zračnim in pomorskim prometom na mejah Francije. 

'°vljena v proračunu za leto 2004. 
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Podobno kot francoska vojska imajo italijanske oborožene sile 
nalogo varovati nacionalni teritorij v primeru agresije in hudih kriz 
ter delovati tudi na notranjem varnostnim področju na zahtevo 
civilnih oblasti, pri čemer pa v miru konkretnih nalog nimajo. Večja 
pooblastila imajo karabinerji, ki opravljajo tako vojaške kot tudi 
notranje varnostne naloge v miru. Organizacijsko so vezani na 
oborožene sile. Glede opravljanja varnostnih nalog pa so odgovorni 
ministrstvu za notranje zadeve. Organizirani so kot vojaška 
formacija. 

Avstrijska zvezna vojska poleg običajnih vojaških nalog lahko 
opravlja tudi ustrezne naloge v primeru naravnih'nesreč in kriznih 
razmer v državi, na zahtevo in pod nadzorom civilnih oblasti. V 
nasprotju s Francijo in Italijo, ima avstrijska vojska tudi naloge pri 
vzdrževanju notranjega reda in varnosti, kar velja tudi za državno 
mejo. Vzpostavljeno je bilo sodelovanje vojske, žandarmerije in 
policije pri nadzoru meje z Madžarsko in Slovaško, da bi se 
preprečilo pritisk ilegalnih migrantov z vzhoda. Zračne sile z 
vojaškimi helikopterji sodelujejo pri opazovanju zunanje meje EU. 
Neposredno na meji delujejo pristojne službe (policija, carina, 
žandarmerija), vojska pa pokriva teritorij po globini (30 km). Avstrija 
ne načrtuje sprememb pri takšnem režimu varovanja meje, niti 
zmanjšanja vloge vojske pri tem. 

V Grčiji varovanje meje izvaja policija, pomagajo pa ji vse zvrsti 
vojske. Začasno ali ob povečanju nevarnosti ilegalnih prehodov 
se formira dodatne enote vojske, ki pomagajo policijskim in 
vojaškim silam, ki varujejo mejo, pri čemer vojska lahko deluje 
tudi neposredno na meji. Vojska varuje tudi kopensko državno 
mejo, pri čemer obstoječih rešitev ne mislijo spreminjati ali opuščati. 

Problem kadrovskih oziroma strukturnih neskladij se je pojavil 
doslej večinoma v vseh državah, ki so prešle iz naborniškega 
sistema popolnjevanja na poklicno vojsko oziroma kjer so izvajali 
obsežne reforme, katerih cilj je bilo tudi zmanjšanje številčne 
sestave, posodobitev in modernizacija. Ukrepi, ki so se jih države 
poslužile za odpravo kadrovskih neskladij so bili različni, večinoma 
pa se pojavljajo prerazporeditve viškov znotraj javnega sektorja, 
predčasno upokojevanje, prekvalifikacija ipd. 

iV Madžarski vojski so reševali kadrovska strukturna neskladja s 
prerazporeditvami v okviru državne uprave, pa tudi zunaj nje. 
Tako so reševali predvsem viške pri civilnih uslužbencih. Pri 
uniformiranemu kadru pa so kadrovska neskladja, poleg 
prerazporeditev v sorodne dejavnosti (policija, mejna straža, 
zaščita in reševanje), reševali še z dodatnim izobraževanjem 
predvsem pa s posebnim sistemom upokojitev. Uniformirani kader 
ima možnost, da se upokoji po 25 letih delovne dobe s 60% 
pokojninsko osnovo, ki se nato veča do 57 leta, ko doseže 100% 
višino. V primerih, ko je bilo posameznika potrebno upokojiti zaradi 
kadrovskega neskladja, so upokojenemu razliko med 60% in 
100% krili iz obrambnega proračuna. Na ta način so rešili okoli 
70% primerov zaposlenih z visokimi čini. 

V Zvezni republiki Nemčiji so neskladja nastala kot posledica 
zmanjševanja celotne vojaške organizacije. Uveljavili so več 
modelov reševanja kadrovskih strukturnih neskladij, pri čemer 
iščejo vedno najugodnejšo varianto med predčasno upokojitvijo 
z dokupom let oziroma možnostjo prekvalifikacije v civilni poklic. 
Pri kategoriji pogodbenih vojakov kadrovska neskladja uravnavajo 
predvsem s sklepanjem različno dolgih pogodb (za 2,4, 8,12 ali 
20 let). V teh pogodbah imajo tudi jasno opredeljene obveznosti 
Zvezne vojske za plačilo stroškov dodatnega izobraževanja za 
civilni poklic ali možnost prehoda v drugo kategorijo - profesionalni 
vojak. V kategoriji profesionalnih vojakov in ciyilnih uslužbencev, 
pa so kadrovska neskladja rešujejo z dokupom let (največ 5 let) 
ter predčasno upokojitvijo. V določenih primeri pa So določene 
skupine delavcev administrativno upokojili s posebnim sklepom 
vlade. 
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V Španiji, ki je prehod na poklicno vojsko začela 1999> 
kadrovska strukturna neskladja reševali s posebnim zakon 
Omenjeni zakon je uvedel kategorijo prehodne rezerve, v ka 
so preusmerili kadre, ki predstavljajo kadrovsko neskladje. P°K 

kader, preveden v rezervo, prejema 100% finančno nadome 
za leta do zakonsko določene starosti za upokojitev. Zakon 
tudi omejitev, da se prerazporejeni kader ne sme zaposliti v J 
upravi, saj sicer izgubi pravico do nadomestila, lahko pa se zap 
v privatnem sektorju. Omenjene zakonske možnosti se da 
poslužujejo le v izjemnih primerih ter v omejenem obsegu 
določenega števila prehodov v prehodno rezervo. 

V Italiji načrtujejo profesionalizacijo do konca leta 20°?'t 
predvidevajo presežek približno 38.000 oseb. Zaradi tega is ^ 
najugodnejši način za reševanje strukturnih neskladij. Italija j® 
sedaj sicer kadrovska neskladja reševala s kadrovsko po11 

s o 
Študije, ki bodo osnova za predlog zakonske ureditve. ^ 
podobne španskim rešitvam. Zmanjšanje kadra nač1rtu) 
predvsem z uvedbo kategorije kadra na čakanju, vendar za naj 
5 let in ne s 100% nadomestilom. Konkretnejših rešitev'0^ 
glede na dejstvo, da profesionalizacije še niso zaključili ter, o ^ 
jim obsežna kadrovska neskladja šele nakazujejo, v Ital'l 
nimajo, se pa na to pripravljajo. 

Obsežno reorganizacijo izvaja tudi Avstrijska zvezna vojsl® ^ 
letu 2002. Za uveljavitev so sprejeli model predčasne e 
Z zakonom, ki je ta model uveljavil je omogočeno, da se del® 
starejše od 55 let, ki jim je trajno ukinjeno delovno mesto in J1 

mogoče ponuditi enakovrednega druga dela, poslalo na čaka 
V času do izpolnitve pogojev za upokojitev prejemajo 75 ozir° 
80 % dotedanje plače. Določeno število presežnih delavcevs j 
prerazporedilo, del pa se jih je tudi prešolalo. Pri reorganiz 
Avstrijske zvezne vojske ne bo odpuščen, ker to ni možno g 
na obstoječo zakonodajo, razen pri pogodbenih vojaških ose 
vendar ta možnost doslej nI bila uporabljena. 

Na Hrvaškem so kadrovska neskladja ter zmanjšanje S'8^ 
zaposlenih v Hrvaški vojski in Ministrstvu za obrambo Repu ^ 
Hrvaške reševali z izločitvijo določenih organizacijskih en0 ,nj 
strukture vojske oziroma ministrstva (hoteli, zdravilišča, rerT1° ^ 
zavodi), s prešolanjem oz. prekvalifikacijo, formiranjem g 
imenovane aktivne rezerve ter s predčasnim upokojevanjem-^ 
problemom kadrovskih neskladij so se srečali tudi 
Nizozemskem, v Slovaški, v Franciji in nekaterih drugih držav 

Pogoji za predčasno upokojitev, določeni v posebnem zak°n
ri0 

so 20 let delovne dobe in »neperspektivnost osebe (oseba
0(ri 

ustreza kriterijem in jih tudi ne bo mogla doseči v določen ^ 
času). Pokojnina je v začetku 80% običajne pokojnine, ki P8 

veča s staranjem in doseganjem zadostnega števila let za re 
pokojnino. 

Prostovoljno predčasno upokojevanje stimulirajo tudi z odpravn'"0 
ter možnostjo, da v primeru poznejše druge zapos 1 

posameznik poleg plače dobiva tudi 50% pokojnine. 

6. Druge posledice, ki jih bo imel zakon 

Zakon bo omogočil, da se vzpostavi celovit in učinkovit naciz°n 
zračnega prostora kot del integriranega sistema nadzor g 
obrambe zračnega prostora, ki je vzpostavljen v okviru 8'8 ^ 
kolektivne obrambe v Nato. Izvajanje bo zagotovljeno z upor 

lastnih In zavezniških tehničnih, bojnih In drugih zmogljivo8"- 

Zakon bo omogočil tudi, da se informacijski in telekomunikacij 
sistem, ki se uporablja za obrambne potrebe (upravne zv0Z

fflii 
vojaški sistem) poveže s sistemi, ki se uporabljajo v sis'0 
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obrambe. Pri tem bodo povečani tehnološki, varnostni 
Minist^.Standardi- Za njihovo izvedbo in uporabo pa bo pristojno 

'rs,Vo za obrambo. 
*aki 
Uvej.n bo omogočil, da se nadaljuje načrtno in nemoteno 
sklad '® nove s,rukture in organizacije Slovenske vojske v 
Pri 

u s sprejetimi programi razvoja ter usklajeno z dogovori o 
Omo Republike Slovenije v sistem kolektivne obrambe. 
s'alni Sno bo P°stoPno in načrtno uvajanje kariernih poti v 
^ako S,estavi Slovenske vojske za vojaške in civilne osebe. 
za 

nske določbe, ki bodo uredile prenehanje delovnega razmerja 
staro » osebe Po izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do 
nesk| 'ne Pokojnine, bodo preprečile nadaljnje povečevanje 
delov3' k' 'ih Preds,avlja prestara struktura kadrov. Prenehanje 
deio ne9a razmerja s pravico do upokojitve določenega števila 
in n 'nvalidov bo omogočilo, zaposlitev nadomestnih kadrov 
Šesta 'e načrtnega izboljševanje notranje strukture stalne 
Poj.''e- Rešitve, ki bodo omogočale začasno razporejanje 
2a rtv

Stnikov in častnikov na formacijske dolžnosti, ki odstopajo 
odpo® s,°pnji od osebnih činov ter uvedba enkratnega ukrepa 
in njih ^lnu' ho omogočila uveljavitev formacij v Slovenski vojski 0v° popolnitev po novi organizaciji enot brez večjih težav. 

BESEDILO členov 

1. člen 

0 obrarr|bi (Uradni list št. 82/94, 44/97, 87/97, 13/98 - 
beS9(J||'

33/00" odi. US, 87/01,47/02 in 67/02 - popr.) se v celotnem 
"*ako'U 2akona besede »zakon o delavcih v državni upravi« ali 
"*ako delavce v državni upravi« nadomesti z besedami 
2 beseri° 'avnih us|užbencih«, besede »delavci v državni upravi« 
đ|Žavn "iavni uslužbenci«, besede »predpisi o delavcih v 
besed' Upravi" 2 besedami »predpisi o javnih uslužbencih« in 
dela,,,,6 "v'^ji upravni in upravni delavci oziroma strokovno tehnični 
Zt* Pa 2 besede- —    --- s,r®znem sklonu. 

2. člen 

doda b °ds,avku 20- člena se v 2. točki za besedama »ki želijo« 
Prostov8|Sede "0Pravi,i prostovoljno služenje vojaškega roka, °jno opravljati vojaško službo v rezervni sestavi,«. 

3. člen 
V 29 ». 
»(4) Ne

enu se dodata nova četrti In peti odstavek, ki se glasita: 
v°iske | de na prvi odstavek tega člena se v načrtih uporabe 
ProjZv 

ahko določijo pomembni energetski, transportni, 
°rganov ni' telekomunikacijski in drugi podobni objekti ter sedeži 
drJavg °as,i na ravni države, kot objekti pomembni za obrambo 
temi obi vi,ihovo varovanje, vključno z zračnim prostorom nad 
0đobritvj vf'd'Zva'a ,uc" v°iska v sk|adu z načrti in po predhodni 

naprti n"' prostor države nadzoruje in varuje vojska v skladu z 
redpisi in mednarodnimi pogodbami.« 

4. člen 
^ čl 
"(5) Ne n?U S6 doda nov P0" odstavek, ki se glasi: 

9 ede na tretji odstavek tega člena štabni varnostni organi 

Slovenske vojske izvajajo preventivne naloge protiobveščevalne 
zaščite poveljstev, enot in zavodov vojske, štabno varnostne 
naloge ter usmerjajo in vodijo delo vojaške policije razen pri 
preizkovanju kaznivih dejanj v skladu s tem zakonom, ki je v 
pristojnosti obveščevalno varnostne službe ministrstva. Štabni 
varnostni organ generalštaba strokovno vodi in usmerja delovanje 
podrejenih štabnih varnostnih organov ter sodeluje z obveščevalno 
varnostno službo ministrstva.« 

5. člen 

V 37. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 
»(4) Slovenska vojska lahko sodeluje s policijo pri širšem 
varovanju državne meje v notranjosti državnega ozemlja v skladu 
z načrti in po predhodni odločitvi vlade. Pripadniki Slovenske vojske 
pri opravljanju teh nalog nimajo policijskih "pooblastil.« 

6. člen 

V 45. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi: 
»(6) Poveljnike vključno z načelnikom generalštaba, namestnike 
poveljnikov in druge pripadnike stalne sestave vojske se imenuje 
in razrešuje na formacijsko dolžnost v skladu s tem zakonom 
brez interne in javne objave na podlagi službenih potreb določenih 
s tem zakonom. Določbe tega zakona o imenovanju in 
razreševanju na poveljniške in druge formacijske dolžnosti se 
smiselno uporabljajo tudi za imenovanje in razreševanje na 
formacijske dolžnosti, ki jih opravljajo vojaški uslužbenci.« 

7. člen 

V drugem odstavku 47. člena se številka »30« nadomesti z besedo 
»pet«. 
V tretjem odstavku se na koncu besedila doda stavek »Delovna 
mesta na katerih se opravlja vojaška služba, se popolnjujejo z 
vojaškimi osebami, ki imajo v času opravljanja vojaške službe na 
teh delih, pravice in dolžnosti kot druge vojaške osebe v stalni 
sestavi vojske, podrejene pa so vodji organizacijske enote ali 
organa v katerem je tako delovno mesto. Ta določba se smiselno 
uporablja tudi za inšpektorje za obrambo.« 

8. člen 

V tretjem odstavku 57. člena se na koncu 5. točke pika nadomesti 
s podpičjem in doda 6. točka, ki se glasi: 
» 6. malomarno ravnanje s tajnimi podatki, ki ne povzroči večjih 
škodljivih posledic.« 

V četrtem odstavku se na koncu 2. točke črta podpičje in doda 
besedilo »oziroma opravljanje vojaške službe pod vplivom alkohola 
ali psihotropnih snovi;«. 

Na koncu besedila 17. točke se pika nadomesti s podpičjem in 
doda 18. točka, ki se glasi: 
»18. protipravna odtujitev tajnih podatkov ali malomarno ravnanje 
s tajnimi podatki, ki povzroči večje škodljive posledice.« 

9. člen 

V prvem odstavku 65. člena se za besedama »s preprečevanjem« 
vstavi vejica In doda beseda »preiskovanjem«. Na koncu 
odstavka se doda stavek »Vojaška policija lahko preiskuje kazniva 
dejanja v vojski, za katera je predpisana denarna kazen ali kazen 
zapora do treh let.« 
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V drugem odstavku se za besedami »tudi za varovanje« doda 
besede »vojaških in civilnih oseb, ki opravljajo dolžnosti in dela v 
Slovenski vojski, ki so posebnega pomena za obrambo, vojaških 
delegacij,«. 

10. člen 

V prvem odstavku 66. člena se spremeni besedilo 5. točke tako, 
da se glasi: 
»5. uporablja prisilna sredstva;«. 

11. člen 

V drugem odstavku 67. člena se na koncu besedila črta pika in 
doda besede »in vozi|p za spremstvo.« 

V tretjem odstavku se za besedama »javnem prometu« doda 
besede »in pri varovanju oseb po tem zakonu«. 

12. člen 

V prvem odstavku 77. člena se za besedo »uvaža« vstavi besede 
»ter opravlja posle posredovanja s tem blagom«. 

V drugem odstavku se na koncu besedila pika nadomesti z vejico 
in doda besede »če ni drugače določeno z mednarodno 
pogodbo.«. 

13. člen 

V 84. a členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 
»(4) Vlada na predlog ministra lahko določi naloge in postopke za 
izvajanje nadzora zračnega prostora vključno z zrakoplovi 
oboroženih sil zavezniških držav.« 

14. člen 

V prvem odstavku 86. člena se na koncu besedila doda stavek 
»Za določitev pravic in dolžnosti inšpektorjev za obrambo, se 
poleg tega zakona uporablja tudi zakon, ki ureja inšpekcijski 
nadzor.« 

V drugem odstavku se v tretji alinei za besedo »vojaškega« doda 
besedi »izobraževanja in«. 

V tretjem odstavku se na koncu besedila doda stavek »Glavnega 
inšpektorja za obrambo v skladu s tem zakonom imenuje vlada 
na predlog ministra brez interne ali javne objave.« 

15. člen 

V prvem odstavku 87. člena se besede »poleg splošnih pooblastil, 
predpisanih za inšpekcije« nadomesti z besedami »pri opravljanju 
inšpekcijskega nadzora v enotah, organih in organizacijah, v 
katerih opravlja inšpekcijski nadzor, poleg pooblastil, ki jih določa 
zakon, ki ureja inšpekcijski nadzor, tudi«. 

16. člen 

V prvem odstavku 92. člena se za besedami »pogodbo o 
zaposlitvi,« doda besede »pri čemer se zagotavlja enake možnosti 
za moške in ženske,«. 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: za 
»(4) Uspešno zaključena šola za podčastnike oziroma 
častnike se šteje kot opravljen strokovni upravni izpit oV<° 
državni izpit iz javne uprave. V programih šole za podčastraK 
šole za častnike morajo biti smiselno zajete vsebine, ki jih za_. 
določa za opravljanje strokovnega upravnega izpita ozirom3 

državnega izpita iz javne uprave za javne uslužbence. Uspe 
opravljeno osnovno vojaško strokovno usposabljanje za voj 
se šteje kot pogoj za poklicno delo v Slovenski vojski in kandida 
ni treba opravljati še strokovnega izpita.« 

Doda se nov enajsti odstavek, ki se glasi: 
nbne"1. »(11) Vojaški osebi preneha delovno razmerje na obramD^ 

lih 
o 

zaposlitvi. Pri tem se upošteva tudi zavarovalna dot>a 

področju najkasneje do konca koledarskega leta, v katerem izp 
pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine po splo 
predpisih, ne glede na čas, za katerega je sklenila P°9od^ , 

povečanjem oziroma dodana doba iz naslova obve zne9a 

hanju 
do dodatnega zavarovanja. Vojaška oseba ima ob prene 

delovnega razmerja na obrambnem področju Pravic.^0o 
odpravnine kot ob upokojitvi po splošnih predpisih. Odloc°° 
prenehanju delovnega razmerja izda minister in je dokončna- 

doda 
17. člen 

V 93. členu se na koncu besedila drugega odstavka 
naslednje besedilo: . 
»Sorazmeren del stroškov osnovnega in dopolnilnega v0)a

(Utjj 
strokovnega izobraževanja in usposabljanja, mora vrniti 
pripadnik stalne sestave, ki je sklenil pogodbo o zaposlitv 
določen oziroma nedoločen čas, pa mu je bila pogodba o zap0® 
odpovedana zaradi krivdnih razlogov. Sorazmerni del stro 
se pri pripadniku, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedolo ^ 
čas ugotavlja kot, če bi pripadnik pogodbo o zaposlitvi sklen 
določen čas desetih let. Povračila sorazmernega dela strosko 
pripadnik oproščen, če je v ministrstvu delal najmanj 15 le' " 

V četrtem odstavku se na koncu besedila doda stavek: 
»Pravico do usposobitve za civilni poklic in pravico do odPraV"j[>e 
ima tudi vojak, ki je delal v ministrstvu najmanj 10 let, pa po9° ^ 
o zaposlitvi ne more podaljšati zaradi zdravstvenih ali drUS 

razlogov, ki niso posledica njegovega krivdnega ali drug 
neustreznega ravnanja.« 

Dodajo se novi deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, k'5 

škod"0 

redi na 

glasijo: 
»(9) Pripadnik stalne sestave, ki mu je zaradi posledic po: 
pri delu ali poklicne bolezni, priznana invalidnost, se razpok ^ 
drugo delovno mesto v ministrstvu ali v drug državni or^a(]'^ 
ustreza njegovi preostali delovni zmožnosti oziroma se 
omogoči poklicna rehabilitacija. Če prerazporeditev na o' 
delovno mesto v ministrstvu ali v drug državni organ ni mo „ 

najdalj do 5 let, razporedi na formacijsko dolžnost izven °Pe'a^e4 

i V 

oziroma poklicna rehabilitacija ni smotrna, se pripadnika zača J 
>l 

enot. V času začasne razporeditve obdrži plačo, ki jo je imel P' 
razporeditvijo. 

(10) Pripadniku stalne sestave iz prejšnjega odstavka, ki 9a njLj 
5 letih ni mogoče prerazporediti na preostali delovni zm<ožn 
ustrezno delovno mesto v ministrstvu ali v drug državni orj) ' 
preneha delovno razmerje v ministrstvu. Pripadnik stalne ses 
ima v tem primeru pravico do odpravnine v višini zadnjih S® 
povprečnih plač ter pravice iz naslova zavarovanja za 
brezposelnosti ter pokojninskega in invalidskega zavar°^fl0a 
določene s splošnimi predpisi. Odločba o prenehanju i 
razmerja, ki jo izda minister je dokončna. 
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vQja=,n'rnenovaniu v čin ali razred ter poviševanju in napredovanju 
Us , 0seb se uporablja postopek določen s tem zakonom. 
s|užb '8n0St in usPešnost dela vojaških oseb se ocenjuje s 
Hiinjgjg0oceno v skladu s pravili službe in kriteriji, ki jih predpiše 

[fig*" oseba se ob prenehanju delovnega razmerja zaradi 
lahko Pravice do starostne pokojnine po splošnih predpisih, 
višjj g.Pov'ša po postopku določenim s tem zakonom v neposredno 
cjoioč n' °a predlo9 načelnika generalštaba in ne glede na pogoje 
s t6rn

ene s tem zakonom. V neposredno višji razred lahko v skladu 
odstavkom napreduje tudi vojaški uslužbenec.« 

18. člen 

"(4)1 D ^'6nu se ciocia,a nova četrti in Peti odstavek, ki se glasita: 
Prveo 6 cem obveščevalno varnostne službe ministrstva iz 
obvez 0cls,avka 34- člena tega zakona, pripadajo dodatki, 
Zavar"0 d.ocla,no pokojninsko zavarovanje in nezgodno 
obV6x?Vanie- kot to zakon določa za delavce Slovenske 

evalno-varnostne agencije. 

drL^6'avcem obveščevalno varnostne službe ministrstva iz 
obvez ods,avka 34. člena tega zakona, pripadajo dodatki, 
*aVa 

0 dodatno pokojninsko zavarovanje in nezgodno 
Preiš Van'9, kot to zakon določa za policijo. Delovna mesta iz 
m6st 9a 'n tega odstavka določi minister v sistemizaciji delovnih 

Za 10. točko se doda nova 10. a točka, ki se glasi: 
»10. a če opravlja posle posredovanja, prodaje, izvoza, uvoza ali 
tranzita vojaškega orožja in opreme brez dovoljenja ministrstva 
(prvi odstavek 77. člena);« 

V drugem in tretjem odstavku se spremeni besedilo tako, da se 
glasita: 
»(2) Z globo od 100.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba 
samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka. 

(3) Z globo od 100.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
tudi odgovorna oseba državnega organa, ki stori prekršek iz 4., 
5., 9.a, 9.b točke in 12. točke prvega odstavka tega člena.« 

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: 
»(4) Zaseženo vojaško orožje in opremo iz 10. a točke iz prvega 
odstavka tega člena se odvzame.« 

22. člen 

V 106. členu se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: 
» Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
posameznik:« 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

V 100.! 
19. člen 

(9) Dfi
a enu se doda nov deveti odstavek, ki se glasi: 

v na2iv 
avci na obrambnem področju, ki se imenujejo in razrešujejo 

iz jrT)fi 
v skladu z zakonom o javnih uslužbencih, vlagajo ugovore 

Zakon0
novan'a na na^'n 'n P° postopku določenem s tem 

20. člen 
V log čin 
»(3) 2 nu se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita: 
telefon? Yarovanje tajnih podatkov v informacijskih in 
p°trebe 

Unikaciiskih sistemih, ki se uporabljajo za obrambne 
in vojaSk" Za P°ve2avo 'eh sistemov z mednarodnimi obrambnimi 
je prjS( .Imi or9anizacijami v skladu z mednarodnimi pogodbami, 
2a krjJn° min'strstvo, ki opravlja tudi naloge organa pristojnega 
kriptografsko zaščito podatkov, organa za razdeljevanje 
eiektro

a Skega materiala In organa za zaščito pred neželjenim 
telekom

ma.9netnim sevanjem naprav v informacijskih in 
Potrebe U\/'kaci'skih sistemih, ki se uporabljajo za obrambne 
*a9otav! da 'ahko PoclrobneJe določi naloge, s katerimi se 
teiek0rJ

a !2vaianje varovanja tajnih podatkov v informacijskih in 
P°treb6T

acil8kih sistemih, ki se uporabljajo za obrambne 
GletarnJ kr'Ptografsko zaščito in zaščito pred neželjenim 

Magnetnim sevanjem. 

uP°rabotrStV° upravlia In koordinira z drugimi državnimi organi 
Varno$tj r^io^rekv©nčnih pasov, ki so namenjeni za potrebe 
Nesreča ° mt)e dr*ave ter varstva pred naravnimi in drugimi 

°' đa se glasi: 

21. člen 

odstavku 105. člena se napovedni stavek spremeni 
»8 Cllaei- "(1) 2 9'asi: 

Prekrše^060 od 500 000 do 2.000.000 tolarjev se kaznuje za 
$t°ri P[avna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki 

^'ekršek:.. 

23. člen 
(prenehanje delovnega razmerja zaradi pridobitve 

pravice do pokojnine) 

(1) Vojaškim osebam na obrambnem področju, ki so sklenile 
pogodbo o zaposlitvi za nedoločen ali določen čas ali so se 
zaposlile za nedoločen čas pred uveljavitvijo tega zakona, preneha 
delovno razmerje na obrambnem področju najkasneje do konca 
koledarskega leta, v katerem izpolnijo pogoje za pridobitev pravice 
do starostne pokojnine po splošnih predpisih. Vojaškim osebam, 
ki so izpolnile pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine 
po splošnih predpisih pred uveljavitvijo tega zakona, preneha 
delovno razmerje najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega 
zakona. 

t 
(2) Pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice 
do starostne pokojnine iz prejšnjega odstavka se upošteva tudi 
zavarovalna doba s povečanjem oziroma dodana doba iz naslova 
obveznega dodatnega zavarovanja. 

24. člen 
(prenehanje delovnega razmerja s pravico do 

pokojnine) 

(1) Delovnim invalidom na obrambnem področju, ki so ob 
uveljavitvi tega zakona starejši od 50 let moški oziroma ženske 
od 47 let, ki jih ni mogoče razporediti na proste formacijske dolžnosti 
ali prosta delovna mesta, najkasneje v enem letu po uveljavitvi 
tega zakona, preneha delovno razmerje s pravico do pokojnine 
ob izpolnitvi pogojev minimalne starosti in minimalne pokojninske 
dobe kot so določeni za posamezno leto v 404. členu zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS št. 26/ 
03 - prečiščeno besedilo, 40/03 - odi. US, 63/03 - ZIPRS 0304 - A, 
odi. US - ZPIZ - 1-UPB-1 in 135/03). 

(2) Pri odmeri pokojnine iz prejšnjega odstavka se ne upošteva 
določb splošnih predpisov o povečanju oziroma zmanjšanju 
starostne pokojnine ter ugodnejšem vrednotenju delovne dobe 
daljše od polne delovne dobe. Tako odmerjena pokojnina ne more 
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biti nižja od zneska pokojnine odmerjene od 82 % dejanske 
pokojninske osnove posameznega upravičenca oziroma najnižje 
pokojninske osnove, če je to zanj ugodneje. 

25. člen 
(prenehanje delovnega razmerja) 

(1) O prenehanju delovnega razmerja iz 23. in 24. člena tega 
zakona, odloči minister. Odločba o prenehanju delovnega razmerja 
je dokončna. 

(2) Delavci iz 23. in 24. člena tega zakona, imajo ob prenehanju 
delovnega razmerja pravico do odpravnine v višini kot ob 
upokojitvi določeni s splošnimi predpisi. Sredstva za razliko med 
pokojnino po splošnih predpisih in pokojnino po tem zakonu se 
zagotavlja iz proračuna Republike Slovenije. 

26. člen 
(uporaba zakona za zaposlene) 

(1) Delavci na obrambnem področju, ki so bili pripadniki stalne 
sestave Teritorialne obrambe na dan 18.7.1991 in so imeli na dan 
14.1.1995 najmanj 15 let skupne zavarovalne dobe, pa jim zato 
ni bilo treba v skladu z zakonom o obrambi pridobiti predpisane 
ustrezne stopnje splošne izobrazbe za poklicno delo v vojski, po 
uveljavitvi tega zakona obdržijo razporeditev na formacijsko 
dolžnost oziroma delovna mesta in naziv. 

(2) Delavci na obrambnem področju, ki so bili v skladu s prvim 
odstavkom 9. člena uredbe o skupnih osnovah in kriterijih za 
notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih 
državne uprave (Uradni list RS št. 24/98, 56/98 in 59/02), 
razporejeni na formacijsko dolžnost oziroma delovno mesto, za 
katero je predpisana ena stopnja višje izobrazbe kot jo imajo, 
obdržijo po uveljavitvi tega zakona razporeditev na formacijsko 
dolžnost ali delovno mesto in naziv. 

(3) Šteje se, da izpolnjujejo pogoje glede zahtevane strokovne 
izobrazbe za vojake oziroma podčastnike, pripadniki stalne 
sestave, ki imajo IV. stopnjo izobrazbe, ki so ob uveljavitvi tega 
zakona razporejeni na formacijske dolžnosti vojakov oziroma 
podčastnikov z zahtevano V. stopnjo izobrazbe. Vojaške osebe 
na teh dolžnostih obdržijo razporeditev na formacijsko dolžnost 
ali delovno mesto in naziv. 

(4) Šteje se, da izpolnjujejo pogoje glede strokovne izobrazbe za 
častnike, pripadniki stalne sestave, ki imajo VI. stopnjo izobrazbe 
in so sklenili pogodbe o zaposlitvi pred uveljavitvijo tega zakona, 
razporejeni pa so na formacijske dolžnosti, za katere se po 
spremembi predpisov zahteva VII. stopnja izobrazbe. Vojaške 
osebe na teh dolžnostih obdržijo razporeditev na formacijsko 
dolžnost ali delovno mesto In naziv. 

(5) Delavci na obrambnem področju, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 
prejšnjih štirih odstavkov in so ob uveljavitvi tega zakona vpisani 
v ustrezni izobraževalni program za pridobitev manjkajoče stopnje 
izobrazbe oziroma se vpišejo v tak program v šestih mesecih po 
uveljavitvi tega zakona, obdržijo razporeditev na formacijsko 
dolžnost oziroma delovno mesto in naziv s pogojem, da pridobijo 
ustrezno stopnjo izobrazbe do izteka roka, določenega v pogodbi 
o izobraževanju oziroma dokler redno opravljajo obveznosti 
določene z izobraževalnim programom vendar najkasneje do 14. 
1.2009. 

(6) Delavca, ki je vpisan v ustrezen izobraževalni program za 
pridobitev manjkajoče stopnje izobrazbe, pa ne pridobi ustrezne 
stopnje izobrazbe do izteka rokov Iz prejšnjega odstavka, se 

najkasneje v 90 dneh po izteku roka razporedi na form^'i^ 
dolžnost oziroma delovno mesto, za katero izpolnjuje pogoje g1 

stopnje in smeri izobrazbe, ne glede na njegov čin ali na^ 
Najkasneje v dveh letih po uveljavitvi tega zakona se razpo'' 
tudi delavce na obrambnem področju, ki ne izpolnjujejo pogol® 
prvega, drugega, tretjega in prejšnjega odstavka, na formacij 
dolžnosti oziroma delovna mesta za katere izpolnjujejo predpis 
pogoje glede stopnje in smeri izobrazbe. 

(7) Vojaške osebe iz prvega odstavka tega člena se pri imen°vanJ 
na formacijsko dolžnost ali delovno mesto po novi or9an'za

na 
vojske v skladu z zakonom o obrambi, lahko imenujejo I® ^ 
formacijsko dolžnost ali delovno mesto za katero se zaj1®^ 
formacijski čin, ki je enak osebnemu činu kot ga imajo ob uvelja 
tega zakona. 

(8) Delavci na obrambnem področju, ki so ob uveljavitvi t©9® 
zakona razporejeni na formacijsko dolžnost oziroma delo 
mesto za katero nimajo predpisane ustrezne izobrazbe, ne 
biti razporejeni na višje formacijske dolžnosti oziroma višja del" 
mesta niti ne morejo biti povišani v činih in napredovati v raz'6 

oziroma napredovati v nazivih in ne napredovati v p'aCI 

razredih. 

27. člen 
(odpoved činu) 

(1) Vojaška oseba v stalni sestavi, ki po zakonu ne izp0'^ 
predpisanih izobrazbenih pogojev za opravljanje v0'aS

h((tl 
podčastniških ali častniških formacijskih dolžnosti, se la ^ 
vojaškemu, podčastniškemu ali častniškemu činu pisno odp 
v enem letu po uveljavitvi tega zakona. 

(2) Vojaška oseba iz prejšnjega odstavka se razporedi na 
oziroma podčastniško formacijsko dolžnost za katero izp0'^ 
pogoje. Prizna se ji najvišji vojaški oziroma podčastniški čin 9 
na pogoje, ki jih izpolnjuje, in se na tej dolžnosti povišuje v visi1 ^ 
v skladu s tem zakonom. S to dolžnostjo se uskladi tudi P130®^ 
druge pravice v zvezi z delom. Vojak oziroma podčastnik 13 j 
ponovno pridobi podčastniški oziroma častniški čin le, če izp° 
predpisane pogoje. 

(3) Činu se lahko pisno odpove tudi oseba, ki je sklenila P°9°?v 
o zaposlitvi v stalni sestavi vojske oziroma pogodbo o sluz 
rezervni sestavi po uveljavitvi tega zakona, če je čin pridobila 
pripadnik rezervne sestave vojske. 

28. člen „ba) 
(delovna mesta na katerih se opravlja vojaška sluz 

_ r^(j 
(1) Vojaške osebe, ki so sklenile pogodbo o zaposlitvi P 
uveljavitvijo tega zakona in so razporejene na delovna mesta, 
katerih se opravlja vojaška služba, sklenejo dodatek k pogod" 
o zaposlitvi. 

(2) Delavci na obrambnem področju, ki delajo na delovnih m®6'^ 
kjer se opravlja vojaška služba, pridobijo pravico do dodatka 
stalnost z uveljavitvijo tega zakona v višini določeni s 
zakonom. 

(3) Pri izračunu višine dodatka za stalnost, se v delovno djjjjjj 
všteva tudi poklicno opravljanje vojaške službe v formac') ^ 
Teritorialne obrambe oziroma v drugih sestavah izenačen 

Teritorialno obrambo v skladu s predpisi ter opravljanje voja 
službe na določenih delovnih mestih oziroma delih v ministrs 
ali v drugih državnih organih. 
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29. člen 
(odstopanje v činu) 

ob y°r?Čn'k ali nadporočnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je 
na fn v''v' oziroma bo po uveljavitvi tega zakona razporejen 
5jn , rrriacijsko dolžnost, za katero se zahteva dve stopnji višji 
0Oljn 

niegov osebni čin, obdrži razporeditev na formacijsko 
*ako °St 'n naziv' venclar ne da'i kot dve le,i P° uveljavitvi tega po^^očba tega odstavka se smiselno uporablja tudi za 
na ta|"! korvete in poročnike fregate. Častniku se razporeditev 

0 formacijsko dolžnost všteva v obdobje za povišanje. 

prađp!at)ni vodnik, višji štabni vodnik ali praporščak, ki ima 
*a kat n° i20bra2b°. se lahko razporedi na formacijsko dolžnost 
v6nc| 6ro se zahteva dve stopnji višji čin, kot je njegov osebni čin, 
Se 

r ne dalj kot tri leta po uveljavitvi tega zakona. Podčastniku 
^editev na takšno formacijsko dolžnost všteva v obdobje 

30. člen 
(prevedba in imenovanje v naziv vojaških oseb) 

Prevedba oziroma imenovanje vojaških oseb v naziv v skladu s 
predpisi o javnih uslužbencih je izenačeno z imenovanjem na 
formacijsko dolžnost po zakonu o obrambi, izvaja pa se z akti 
vodenja in poveljevanja. 

31. člen 
(globe) 

Do začetka uporabe zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) 
se globe določene s tem zakonom izrekajo v postopku o prekrških 
kot denarne kazni določene v 105. in 106. členu zakona o obrambi 
pred uveljavitvijo tega zakona. 

32. člen 

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

III. OBR 

ia^
norr se usklajuje uporaba terminov, ki jih uvaja zakon o 

z^kon Uslu^enc'h (1. člen) ter razširja in razdeljuje določbe 
v°iašk ^ Se nana^ai° na zbiranje osebnih podatkov v zvezi z 
Prosto0r0lžnost'° sicer za državljane, ki želijo opraviti 
Sestavi(2°čfU*en^e voiašl<6aa roka ali voia^ko sllJžbo v rezervni 

Zakon 
obralJasneie ureia naloge vojske povezane z nadzorom in 
v°jske /° *ra^ne9a prostora. Določena je, da se v načrtih uporabe 
Podoh ° doloćii° pomembni energetski, transportni in drugi 
varoVQ obiekti ler sedeži oblastnih organov (3. člen), pri katerih 
V°j»>u ključno z zračnim prostorom sodeluje tudi vojska. 
4ržaVgP

aclzoruie (udi celotni zračni prostor, tako kot v drugih 
tu(jj ,'ter skrbi za njegovo obrambo. Pri tem lahko sodelujejo 
Ureditev °plov' voisk zavezniških držav (13. člen). Dosedanja 
Za obra °?Se®a z0o,i določitev objektov, ki so posebnega pomena 
nePosrod so ses,avnl del vojaške infrastrukture oziroma so 
določi^ 0 namenJeni za izvajanje obrambnih nalog (uredba o 
za obJ °yek,ov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena 
99 in 67/n ukroPlh za njihovo varovanje, Uradni list RS, št. 7/ 
"atffjg ^ Pom^mbni civilni objekti pa so bili vključeni v različne 
Wjučiča90tav'iania sfalne in povišane pripravljenosti vojske. Po 
žatf0stu'. države v sistem kolektivne obrambe taka ureditev ne 
zakon ^ V°^ 'n i° treba celoviteje razdelati ter vključiti tudi v 

dopolnitve zakona o obrambi v letu 2002 so zajele 
in izVg. v"°in dopolnjeno ureditev organiziranja, obsega, strukture 
o brarnb'a ot>veščevalno varnostne dejavnosti za potrebe 
Uličnih Glede na dejstvo, da se Slovenska vojska pojavlja v 
Policijo mirovnifl operacijah, kar še posebej velja za vojaško 
Policiji i ° S precllo9om zakona dopolnjena tudi vloga vojaške 
VarnostnhV zakonsl<e določbe vključena tudi dejavnost štabnih 
nalog, 8l °'9anov. Ti organi so izvajalci zlasti štabno varnostnih 

jo za preventivne protiobveščevalne ukrepe in zaščito 

in usmerjajo ter vodijo delo vojaške policije znotraj vojske. Štabni 
varnostni organi neposredno nastopajo tudi pri sodelovanju 
Slovenske vojske v mirovnih operacijah pri zagotavljanju 
protiobveščevalne zaščite enot. Štabni varnostni organi so tudi 
neposredni koristniki informacij, ki jih zbira, obdeluje ali posreduje 
obveščevalno varnostna služba ministrstva. Zato je treba v zakon 
vključiti tudi dejavnost štabnih varnostnih organov (4. člen), čeprav 
dejavnost ostalih štabnih organov in funkcij v vojski v zakonu ni 
razdelano, ker gre za povsem notranja razmerja v vojaški službi 
in v procesu sprejemanja odločitev. 

Pri pristojnostih vojaške policije je določeno, da opravlja določena 
opravila v zvezi s preprečevanjem in odkrivanjem kaznivih dejanj 
v vojski, pa tudi v zvezi s preiskovanjem določenih kaznivih dejanj. 
Zakon določa, da vojaška policija preiskuje kazniva dejanja v 
vojski za katera je predpisana denarna kazen ali kazen zapora 
do treh let (9. člen). To so zlasti lažja kazniva dejanja, kot je na 
primer lahka telesna poškodba (133. člen KZ), tatvina (211. člen 
KZ), lažni raport in poročanje (276. člen KZ), grdo ravnanje s 
podrejenimi (prvi odstavek 278. člen KZ) in podobno. 
Obveščevalno varnostna služba ministrstva v teh primerih tudi 
usmerja delo vojaške policije, saj ima obveščevalno varnostna 
služba pooblastila za preiskovanje kaznivih dejanj. Vojaška policija 
varuje tudi vojaške oziroma civilne osebe na določenih formacijskih 
dolžnostih oziroma delih v vojski, ki so posebnega pomena za 
obrambo pa tudi vojaške delegacije. Navedena dela je vojaška 
policija opravljala tudi do sedaj, vendar je z dopolnitvijo zakona 
preprečeno, da bi pri tem prihajalo do nejasnosti. Pri varovanju 
oseb gre zlasti za osebe na poveljniških in drugih pomembnih 
dolžnostih. Pri izvajanju teh nalog vojaška policija, podobno kot 
pri urejanju vojaškega prometa, sodeluje s policijo (11. člen). 
Vojaška policija lahko uporablja vsa prisilna sredstva, kot jih zakon 
dovoljuje policiji (10. člen), kar je še posebej pomembno za 
opravljanje nalog vojaške policije v mirovnih operacijah. 
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Z zakonom je dana pravna podlaga za sodelovanje vojske s 
policijo pri širšem varovanju državne meje v notranjosti državnega 
ozemlja v skladu z načrti in predhodnimi odločitvami vlade. Pri 
opravljanju te naloge pripadniki vojske nimajo policijskih pooblastil 
(5. člen). S to dopolnitvijo zakona bo mogoče s konkretnimi načrti 
skupno s policijo določiti rešitve za transportne, tehnične, logistično 
in druge vrste podporo vojske policiji pri varovanju državne meje. 
Predlagana rešitev ne vpliva na prakso večine držav, da vojska, 
razen v nekaterih primerih, ne varuje državne meje, pač pa je to 
naloga policije. Prav tako to ne predstavlja kršitve standardov, ki 
so uveljavljeni za varovanje zunanje meje EU, omogoča pa 
racionalno in usklajeno uporabo zmogljivosti policije in vojske. 
Vsekakor pa bo potrebna pri uveljavitvi posameznih reš'tev 
predhodna odločitev vlade. Predlagana rešitev je posledica celovite 
analize možnosti za racionalizacijo razvoja, dela in zmogljivosti 
med vojsko in policijo, ki je bila opravljena v letu 2003. 

Dosedanja ureditev, da je bilo za prodajo, izvoz, uvoz in tranzit 
vojaškega orožja in opreme potrebno dovoljenje ministrstva je 
dopolnjena tako, da je dovoljenje potrebno tudi pri opravljanju 
poslov posredovanja v zvezi s prometom vojaškim orožjem in 
opremo (12. člen). Ravnanje v nasprotju s tako ureditvijo je tudi 
sankcionirano (21. člen). 

Zakon jasno določa, da se poveljnike in njihove namestnike ter 
druge vojaške osebe na formacijske dolžnosti imenuje in razrešuje 
brez javnih ali internih objav ter v skladu s službenimi potrebami, 
kijih določa zakon o obrambi v 98. in 98. a členu. To je značilnost 
popolnjevanja vseh vojaških organizacij in tudi Slovenske vojske. 
Le tak način zagotavlja, da so vse formacijske dolžnosti 
popolnjene, da ne prihaja do prekinitev pri poveljevanju (sistem 
enostarešinstva ipd.). Z dopolnitvijo, ki jo določa 6. člen bo 
preprečeno, da se pri tem pojavljajo karkšnikoli dvomi ali nejasnosti. 
To velja tudi za popolnjevanje oziroma imenovanje inšpektorjev 
za obrambo (14. člen). Dodatno je v prvem odstavku 14. člena 
natančneje določeno katere pravice in dolžnosti iz splošnih 
predpisov imajo inšpektorji za obrambo poleg tistih, ki jih določa 
zakon o obrambi. 

Zakon o obrambi ureja tudi položaj naloge in pristojnosti inšpekcije 
za obrambo, ki opravlja inšpekcijski nadzor v Slovenski vojski in 
obrambnem sistemu. Zato podobno kot za upravno inšpekcijo, 
zanjo ne velja zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 
56/02). Da pa bi bila pooblastila, ki jih imajo različno inšpekcije 
podobno urejena, se zakon o obrambi dopolnjuje tako, da S9 za 
pravice in dolžnosti inšpektorjev za obrambo, poleg zakona o 
obrambi, uporablja tudi zakon, ki ureja inšpekcijski nadzor (14. in 
15. člen). 

Z dopolnitvijo prvega odstavka 92. člena (prvi odstavek 17. člena) 
zakona se uveljavlja načelo, da se mora pri popolnjevanju vojske 
zagotavljati enake možnosti za moške in ženske, ne gledo na 
sicer sorazmerno precejšnjo zastopanost žonsk v stalni sestavi 
Slovenske vojske. Taka določba bo podlaga tudi za urejanje 
določenih vprašanj v izvršilnih predpisih. Določba prvega odstavka 
92. člena pomeni, da so vse dolžnosti in delo v Slovenski vojski 
dostopna moškim in ženskam. Ta določba pa ne pomeni, da ima 
prednost pri sklenitvi pogodbe o zaposlitvi katerikoli oseba glede 
na spol. 

Uspešno zaključena šola za podčastnike oziroma častnike se 
šteje kot opravljen strokovni upravni izpit oziroma državni Izpit iz 
javne uprave. Strokovnega izpita za delo v vojski ni treba oprav'jati 
tudi kandidatom, ki uspešno končajo osnovno vojaško strokovno 
usposabljanje za vojaka (drugi odstavek 16. člena). Določba s 
katero se dopolnjuje zakon Je jasnejša, kot je bila oosedanja 
ureditev. 

Določba je dopolnjena tudi s tem, da se mora v programih 
podčastnike in šole za častnike zajeti smiselno vsebine, "'J. 
zakon o javnih uslužbencih določa za opravljanje stroko^n

Tls 
upravnega izpita oziroma državnega izpita iz javne uprave, 
rešitev olajšuje tudi prehod kadrov iz vojske v civilne poklic* 

Vojaški osebi preneha delovno razmerje na obrambnem / 
najkasneje do konca koledarskega leta, v katerem i 
za pridobitev pravico do starostne pokojnine po splošnih preo 
(tretji odstavek 16. člena). Namen te dopolnitve je PrePre^ 
povečevanje starostno neustrezno kadrovske strukture vol 
Pri ugotavljanju pogojev za pridobitev pravice do statos ^ 
pokojnino se upošteva tudi zavarovalna doba s pove< 
oziroma dodana doba. 

ičanftf 
i zaradi obveznega dodatnega zavarovM^ 

Vojaška oseba ima ob prenehanju delovnega razmerji 
obrambnem področju tudi pravico do odpravnine, ki je eP 

odpravnini ob upokojitvi. 

S 17. členom se določa, da sorazmeren del stroškov za osn°^e 
In dopolnilno vojaško strokovno izobraževanje in usposab(t ^ 
vrne tudi tisti pripadnik stalne sestave, ki je sklenil 
zaposlitvi za določen ali nedoločen čas, pa mu je bila a 
odpovedana zaradi krivdnih razlogov. Če je bila pogodba s'f'sn^ 
za nedoločen čas, potem se sorazmeren del strokov uG°*f J^ 
kot če bi bila pogodba sklenjena za določen čas 10 let. 
kot v drugih primerih je pripadnik povračila sorazmernega ^ 
stroškov oproščen, če Je v ministrstvu delal najmanj . 
delavce oziroma vojake, ki so v ministrstvu delali najmanj 1° 1 
pa pogodbe o zaposlitvi ne morejo podaljšati zaradi zdravstv^, 
ali drugih objektivnih razlogov, se uvaja pravica do usposo 
za civilni poklic (drugi odstavek 17. člena). Predvsem *a 

značilnosti vojaškega poklica in promocijskih razlogov se le 
ne glede na zakonske pogoje, vojaška oseba ob upokojitvi p° 
v neposredno višji čin oziroma vojaški uslužbenec v . 
višji razred. Tako povišanje nima vpliva ne na plačo in na o' 
pravice vojaško osebe. 

' tih 
V tretjem odstavku 17. člena se posebej ureja tudi varstvo ' 
pripadnikov stalne sestave, ki jim je bila zaradi posledic poš 
pri delu eli poklicne bolezni priznana invalidnost. V takem Pn 

se pripadniki razporedijo na drugo delovno mesto v minis•' . 
ali v drug državni organ, ki ustreza njihovi preostali d0[' } 
zmožnosti. Če takšnega delovnega mesta ni na razpolago oz" ^ 
ni prosto, se ga začasno do največ petih let razporedi 
formacijsko dolžnost izven operativnih enot. Šele po preteku P 
let, če prerazporeditev ni bila v nobenem primeru možna, s®' 
prekine delovno razmerje po zakonu o obrambi. Imajo pa Pra $ 
do odpravnine v višini zadnjih šestih povprečnih plač ter Pra $ 
iz naslova zavarovanja za čas Brezposelnosti ter pokojnine 
in invalidskega zavarovanja po splošnih predpisih. 

Poklicno delo na obrambnem področju, še posebej v Slove"'' • 
vojski, zahteva tudi stalno psihofizično pripravljenost, ki se . 
vojaških osebah tudi stalno preverja in predstavlja dol vsr.kokr 
službone ocene. V nasprotju z ureditvijo, ki velja za la. 
uslužbence, se usposobljenost za opravljanje Posame

njUje 
formacijske dolžnosti v vojski oziroma uspešnosti pri delu oce I ^ 
s službono oceno v skladu s pravili službe v Slovenski v J 
(peti odstavek 17. člena) in ne na način, kot je določen za I 
uslužbence. 

Z 18. členom se izenačuje dodatke in pravice <j°- . :g 
obveščevalno varnostne službe ministrstva, ki °PraV 

obveščevalne in protiobveščevalne naloge ter imajo za 1° 0 
ustrezna zakonska pooblastila z delavci Slovenske obveščev 
varnostne agencije. Podobna je ureditev za delavce obveščev^ 
varnostne službe, ki opravljajo varnostne naloge in se jih izena 
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notra^-0' ^litije. Izenačitev temelji tudi na 51. členu uredbe o 
0r,J' 0r9snizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v 
5ft/n*! avne uPrave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 3- 81/03 in 109/03). 

2al1°tnitvii° 10°. a člena (19. člen) se ureja natančneje postopek 
"aziv 9an'e obr3vnavo ugovorov povezanih z imenovanjem v 
zaitn P° predPlsih za javne uslužbence. Tak postopek poteka po nu 0 obrambi. 

'e/e^o ilBnU Se ureia vprašanje povezano z informacijskim in 
do/,,^mun'kacijskim sistemom na obrambnem področju. Zakon 
sis( ' da rninistrstvo skrbi za varovanje tajnih podatkov v teh 
Bleltl • za kriptografsko zaščito in za zaščito pred 
sis>e^agnetnim sevanjem naprav, ki se uporabljajo v teh 
Podati ^ od90vomost se razteza tudi na povezovanje in prenos 
0r9ani°N d° s'stem°v, ki jih uporabljajo članice Nato oziroma 
uPorab °' Ministrstv° za obrambo bo upravljalo in usklajevalo 
dr}ave° 

rad'°frekvenčnih pasov za potrebe varnosti, obrambe 
laved ,6r varslva Pred naravnimi in drugimi nesrečami. Na 
nac,n e1'h Področjih ima ministrstvo status pooblaščenega kalnega organa. 

105. člena (21. člen) se sankcionira opravljanje 
bre2 d 

k'.^ P°sl°v pri prometu z vojaškim orožjem in opremo 
Prlms°VOlJenia m'nistrstva. Kljub nekaterim predlogom, da se v 
"°iašk navedenih kršitev predpiše tudi obvezen odvzem po, *9* orožja in opreme, takšna dopolnitev zakona ni 
°dvze

na' ker *e zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) ureja 
705 č/ preclmetov, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek, 
nalaga" S° sprem'nia in usklajuje tudi z zakonom o prekrških, ki 
P^krškg^' ^enu' da se 2 ni'm usMadijo predpisi, ki določajo 
g 

^lXn'm/ in končnimi določbami zakona se uveljavlja rešitve 
na izofo a vanje kadrovskih neskladij, še posebej tistih, ki temeljijo 
23. <;/„ razben'h in starostnih neskladjih, obstoju invalidnosti ipd. 
UVeliavlt *akona zat0 določa, da vojaškim osebam, ki so pred 
o £ap ' 

vl/° zakona sklenile delovno razmerje oziroma pogodbo 
obramb Za nedoiočen čas, preneha delovno razmerje na 
'*Polnii °em Posočju do konca koledarskega leta, v katerem 
Splošnih P°9°ie za Pridobitev pravice do starostne pokojnine po 
do star 

predPisih. Tistim, ki so izpolnili pogoje za pridobitev pravice 
rs*rriQr' 6 Pokoinine pred uveljavitvijo tega zakona, delovno 
'8,(JPo na obrambnem področju preneha najkasneje v enem 
bo 6o )J!eliav'tv' ,e9a zakona. Takih delavcev po stanju 31.12.2004 
rešltve L-6?*6 enkraten in je potreben zaradi uveljavitve sistemske 

' ' i6 urejena v 16. členu predloga zakona. 
^24 čl 
ra*">>enTU S° kot enkratnl ukrep predlaga prenehanje delovnega 
Člen zak S pravico do upokojitve pod pogoji, ki jih določa 404. 
delovne, 0na 0 Pokojninskem in invalidskem zavarovanju za 
rfiogoče lnval'de starejše od 50 let oziroma ženske 47 let, ki jih ni 

ta naZP°rediti na Proste formacijske dolžnosti ali delovna 
slat)šem 0 lnvalidi' na katere se ta določba nanaša, ne bi bili v 
d°'oča/o položaiu, kot ga za reševanje invalidske problematike 
določbe 

splošm Predpisi, se pri odmeri pokojnine ne upoštevajo 
^kojnin °inih PredP'sov o povečanju ali zmanjšanju starostne 
Polne del '°f u^odne^0m vrednotenju delovne dobe daljše od 
Pokojnin °WS doPe- Zakon pa tudi določa, da tako odmerjena 
8? % 0*. ne m°re biti nižja od zneska pokojnine odmerjene od 
°zlroma

lansl(e Pokojninske osnove posameznega upravičenca 
^edeniainiŽle Pokojninske osnove, če je to zanj ugodneje, 
v lgtu p °dstotek predstavlja odmero za 40 let pokojninske dobe 
Pokojnin f P° sPlošnih predpisih (50. in 151. člen zakona o 
"a/Vsđ 77 fm ln Invalidskem zavarovanju). Takih delavcev bo 
*akona ' kreP se izvede najkasneje v enem letu po uveljavitvi 

V 25. členu zakon se ureja način prenehanja delovnega razmerja 
zaradi izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine po splošnih predpisih ter pravica do odpravnine ter 
prenehanje delovnega razmerja za delovne invalide po 404. členu 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

V 26. členu se ureja uporaba sprememb in dopolnitev zakona na 
zaposlene na obrambnem področju. Tistim, ki jim je zakon o 
obrambi v 109. členu pod določenimi pogoji priznal spregled 
manjkajoče izobrazbe 14.01.1995, bodo tudi po uveljavitvi tega 
zakona ostali na delovnem mestu oziroma formacijskih dolžnostih. 
Ne bodo pa mogli napredovati na Višjo dolžnosti niti v višji čin 
oziroma razred, če gre za vojaškega uslužbenca. Takih oseb je v 
Slovenski vojski 289. Podobno velja za tiste, ki jim je bil spregled 
priznan na podlagi uredbe o skupnih osnovah in kriterijih za 
notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih 
državne uprave. Spreminjanje te ureditve bi pomenilo odpravo že 
pridobljenih pravic, kar je neustrezno (prvi in drugi odstavek 26. 
člena). Podobno kot določa zakon o javnih uslužbencih v 192. 
členu tretji odstavek 26. člena določa, da se šteje, da izpolnjuje 
predpisane pogoje glede izobrazbe za formacijsko dolžnost vojaka 
vojaška oseba, ki ima IV. stopnjo izobrazbe, ob uveljavitvi zakona 
pa je razporejena na formacijsko dolžnost, za katero se zahteva 
V. stopnja izobrazbe (vojaki, podčastniki). V Slovenski vojski je 
137 vojakov in 152 podčastnikov, ki imajo IV. stopnjo izobrazbe 
delajo pa na formacijskih dolžnostih za katere se zahteva V. 
stopnja izobrazbe. Podobno rešitev zakon uveljavlja za častnike, 
ki imajo VI. stopnjo izobrazbe, zaradi spremembe predpisov pa 
se sedaj zahteva za formacijske dolžnosti VII. stopnja izobrazbe. 
V stalni sestavi Slovenske vojske je 160 častnikov, ki so bili 
zaposleni v času, ko se je za dolžnost častnikov zahtevala tudi 
VI. stopnja izobrazbe. 

Podobno kot je rešeno z zakonom o javnih uslužbencih (200. 
člen) je v petem odstavku 26. člena določeno, da morajo delavci 
pridobiti manjkajočo izobrazbo v roku, ki je določen s pogodbo o 
izobraževanju oziroma dokler redno opravljajo obveznosti 
določene z izobraževalnim programom. V vsakem primeru pa 
morajo manjkajočo izobrazbo pridobiti do 14.01.2009. Ta rok je 
določen glede na aktivnosti pri razreševanju izobrazbenih neskladij 
v Slovenski vojski in potek obrambnih reform, pri čemer se 
upošteva tudi dinamika uvajanja in popolnjevanja nove strukture 
sil v stalni sestavi Slovenske vojske. To pravico lahko pridobi tudi 
delavec, ki se v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona vpiše 
v ustrezni izobraževalni program za pridobitev manjkajoče 
strokovne izobrazbe. 

Šesti odstavek 26. člena ureja postopke in ravnanje v tistih primerih, 
ko se delavci ne šolajo oziroma ne bodo pridobili v predpisanem 
roku zahtevane izobrazbe. Delavce se bo razporedilo na njihovi 
izobrazbi ustrezno delo. Sedmi odstavek 26. člena določa, da se 
vojaške osebe, za katere je bil uveljavljen spregled manjkajoče 
izobrazbe z zakonom o obrambi 1995 leta zaradi dolgoletne 
vojaške službe lahko imenuje le na formacijske dolžnosti oziroma 
delovna mesta, za katere se zahteva formacijski čin, ki je enak 
njihovemu osebnemu činu. Brez take določbe bi bili lahko 
postavljeni v slabši položaj kot ga jim omogoča dosedanja ureditev. 
Za vse delavce na obrambnem področju, ki nimajo predpisane 
izobrazbe, pa osmi odstavek 26. člena določa, da ne morejo biti 
povišani v višji čin oziroma napredovani v višji razred (vojaški 
uslužbenci), prav tako ne morejo biti razporejeni na višjo dolžnost 
ali delovno mesto, niti ne morejo napredovati v plačilne razrede. 

U 27. členu je kot enkratno rešitev, ki jo bo možno uveljaviti v 
enem letu po uveljavitvi zakona določena možnost odpovedi činu. 
Vojaške osebe, ki opravljajo delo na formacijski dolžnosti 
podčastnikov ali častnikov, pa nimajo zahtevane izobrazbe, se 
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lahko činu odpovedo in v takem primeru se razporedijo na nižjo 
dolžnost. Na tej dolžnosti nato napredujejo v skladu s predpisi. 
Rešitev ni običajna, omogoča pa zmanjševanje kadrovskih 
izobrazbenih neskladij, vendar v odvisnosti od volje pripadnikov 
stalne sestave. Činu se lahko odpovedo tudi osebe, ki so čin 
pridobile v rezervni sestavi, bodo pa po uveljavitvi zakona sklenile 
pogodbo o zaposlitvi v Slovenski vojski oziroma pogodbo o službi 
v njeni rezervni sestavi. 

28. člen ureja uveljavljanje nove ureditve popolnjevanja za delovna 
mesta na katerih se opravlja vojaška služba. Vojaške osebe, ki 
pa bodo na taka dela razporejene po uveljavitvi zakona, bodo 
sklenile ustrezen dodatek k pogodbi o zaposlitvi. Nove pogodbe 
o zaposlitvi po uveljavitvi zakona pa bodo vsebovale možnost 
razporeditve na delo, na katerih se opravlja vojaška služba. Drugi 
odstavek 28. člena ureja pridobitev pravice dodatka za stalnost 
za tiste, ki opravljajo vojaško službo na delovnih mestih v skladu 
s tem zakonom. Na ta način bodo izenačeni z drugimi vojaškimi 
osebami. 

29. člen uveljavlja prehodno rešitev, ki omogoča načrtno 
popolnjevanje novih formacij vojske glede na spremenjeno 
strukturo uveljavljeno 2002. Po zakonu se lahko vojaške osebe 
razporejajo na višjo formacijsko dolžnost za katero se zahteva 

največ eno stopnjo višji čin, kot je njihov osebni čin. Za Por 'B 
in nadporočnike se uveljavlja začasna možnost razporejanj3 

formacijske dolžnosti, za katere se zahteva dve stopnji višjic ' 
da bi se lahko vse formacijske dolžnosti tudi popolnile. Pri č35"" „g 
bo ta začasni ukrep zajel približno 60 poročnikov in 
nadporočnikov. Pri podčastnikih se za štabne vodnike, višje štab 1 

vodnike in praporščake podobna rešitev uveljavlja za nai ,inj 
leta po uveljavitvi zakona. Rok je daljši, ker so navedem 
uvedeni v vojaško strukturo šele v letu 2002 in je potrebno dal 
časovno obdobje, da se oblikuje tudi potrebna kadrovska 
s temi čini. Skupno bo ta začasni ukrep zajel okoli 
podčastnikov. 

V 30. členu se zaradi jasnosti ureditve vojaških oseb v Pre^'S't 
o javnih uslužbencih in po zakonu o obrambi določa, o*1 

prevedba oziroma imenovanje vojaških oseb v naziv izenače 
z imenovanjem na formacijsko dolžnost po zakonu o obra,rl)^ 
Prevedbe, imenovanje v naziv oziroma na formacijsko doW 
se izvaja z akti vodenja in poveljevanja, zoper katere se laf 
ugovarja po službeni poti. 

Z 31. členom se ureja izrekanje denarnih kazni do u veljav^ 
zakona o prekrških, s katerim se bo uveljavilo namesto denar" 
kazni globe. 

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO 

20. člen 
(zbiranje in varstvo osebnih podatkov) 

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

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; 

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 
enotni matični številki, 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 enotni matični številki, podatke o imenu in 
priimku, rojstvu, prebivališču in zaposlitvi, zaradi izplačila 
preskrbnin v vojnem stanju; 

5. o osebah, ki jih na zahtevo organov, gospodarskih družb, 
zavodov in drugih organizacij razporedi na delovno dolžnost, 

podatke o enotni matični številki, imenu in priimku, rojs ^ 
prebivališču in delovnem mestu oziroma dolžnosti, na katero 
razporejene, zato da se zagotovi ažurnost priprav za izvaJa 

delovne dolžnosti; 

6. o vrsti, zmogljivosti, stanju transportnih in drugih sredstev Wr° 
enotni matični številki, imenu In priimku ter prebivališču 'astn' jj 
in uporabnikov teh sredstev oziroma zemljišč in objektov, za 
popolnitve vojske ter drugih obrambnih potreb.» 

(2) Upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, v skla^ 
prejšnjim odstavkom vodi zbirke osebnih podatkov o voja® 
obveznikih, pripadnikih Slovenske vojske in štipendis • 
pripadnikih enot za zveze, lastnikih ali uporabnikih materia rav 
sredstev, ki jim je naložena materialna dolžnost, vodjih PrlP ^ 
civilne obrambe, upravičencih do preskrbnin in razporejenih 
delovno dolžnost. 

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

(4) Ministrstvo vodi zbirne podatke v skladu s prvim in drug'1" 
odstavkom tega člena. 

29. člen 
(obrambni objekti in okoliši) 

(1) Vlada določi objekte in okoliše objektov, ki so posebn®9 
pomena za obrambo ter predpiše ukrepe za njihovo varova"! 

(2) Okoliš Iz prejšnjega odstavka je funkcionalno, ograjeno ® 
neograjeno zemljišče vojaškega ali drugega objekta, kl ^ 
posebnega pomena za obrambo ter varnostni pas ali obmocj6' 
je potrebno za varno uporabo takega objekta. Kot okoliš posebn0^ 
pomena za obrambo se lahko določi tudi območje, predviden0 

razmestitev vojske. 
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|5 Ministrstvo daje soglasje k prometu z zemljišči v okoliših iz 
ter""0, obrambni interes ni zavarovan z drugimi predpisi 
paktih3 .^jjlasje za meritve, snemanje in raziskave v teh okoliših in 

1 Posebnega pomena za obrambo. 

32. člen 

- izvršuje obveznosti, ki jih je država sprejela v mednarodnih 
organizacijah in z mednarodnimi pogodbami. 

(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 oziroma načelnik generalštaba po pooblastilu 
ministra. 

45. člen 
(imenovanje poveljnikov) 

Obveščevalne in protiobveščevalne ter varnostne 
naloge) 

dokum e^Č6Valne in Protiobveščevalne naloge obsegajo zbiranje, 
Pomemhn,iranie in analiziran)e informacij ter podatkov, ki so 
Poda«. za obrambne interese države oziroma varovanje takih atk°v, zlasti pa: 

in ocenjevanje vojaških in politično varnostnih razmer (1) Načelnika generalštaba imenuje vlada na predlog ministra, 
za v/J- ih zrn°gijivosti izven države, ki so posebnega pomena rn°st države; 

zbiranin * 
med i 'n ocenievanie podatkov o razmerah na območjih, kjer 
organj2

vr.ševaniern obveznosti, prevzetih v mednarodnih 
prt oziroma pri opravljanju vojaške službe delujejo tudi 

Slovenske vojske; 

laških3"'0 'n prePrečevanie dejavnosti obveščevalnih služb 
obrana 0rganizaciiter drugih organov in organizacij, ki ogrožajo ne 'Herese države, Slovensko vojsko ali ministrstvo. 

varm 

'Odkriva 

ostne naloge na obrambnem področju so: 

d°iojen^
n,e' Preiskovanje in preprečevanje ogrožanja varnosti 

rninist ' °Se^' delovnih mest, objektov in okolišev, ki jih uporablja 
o ra*V(y V0 in Slovenska vojska v državi ali zunaj nje ter podatkov 

Ju ali proizvodnji določenega vojaškega orožja ali opreme; 

'skovanje kaznivih dejanj v skladu z zakonom; 

Varovan^e-an'e Pred,a9an)e rešitev za fizično in tehnično 

in oko|jjVn° varovani0 določenih oseb, delovnih mest, objektov 
®v, ki so posebnega pomena za obrambo; 

kostno preverjanje oseb v skladu s predpisi; 

varnoJ^'"* dela v°iaške policije pri opravljanju določenih nal°g v skladu s tem zakonom. |j) 
ol)rarnbrfČeVa'ne in Protiobveščevalne ter varnostne naloge na 
Ministrstva" podroć'u °Prav'ia obveščevalno varnostna služba 

Pome'^|'|'
ronsko spremljanje mednarodnih sistemov zvez, 

°bve§£e "J za obrambne interese države, opravljajo za 
6,10,9 za t ° varnos,no službo ministrstva in druge potrebe, elektronsko bojevanje Slovenske vojske. 

(1> Naloi 

;>aja, 

37. člen 
(naloge vojske) 

9e Slovenske vojske so: 

'n druQB
V°)a^ko izobraževanje in usposabljanje za oborožen boj ae oblike vojaške obrambe; 

ob 

opren%n'n dru9ih nesrečah v skladu s svojo organizacijo in 0s,i° sodeluje pri zaščiti in reševanju; 

Potrebno ali zahtevano pripravljenost; 

apadu na državo izvaja vojaško obrambo; 

(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. 

(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. 

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

(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. 

47. člen 
(opravljanje vojaške službe) 

(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. 

(2) Vojaško službo opravljajo tudi pripadniki rezervne sestave, ki 
so sklenili z ministrstvom pogodbo o službi v rezervni sestavi, 
kadar so vpoklicani na usposabljanje ali opravljanje vojaške 
službe. Pogodbo sklenejo na podlagi prostovoljne odločitve za 
najmanj pet let službe v rezervni sestavi. V času trajanja pogodbe 
se morajo udeleževati usposabljanja oziroma odzvati na vpoklic 
za opravljanje vojaške službe. V času trajanja pogodbe prejemajo 
plačilo za pripravljenost, med vojaško službo pa plačilo za 
opravljanje vojaške službe. V času trajanja pogodbe o službi v 
rezervni sestavi imajo pripadniki pravice in obveznosti, kot jih 
imajo pripadniki vojne ali rezervne sestave oziroma civilne osebe, 
ki sklenejo pogodbo za določen čas za delo v vojski, zaradi 
opravljanja vojaške ali druge službe izven države v skladu s tem 
zakonom. Po opravljeni vojaški službi se pripadniki lahko najkasneje 
v 30 dneh vrnejo na prejšnje delo in delodajalci so jih dolžni sprejeti. 
Delodajalci pripadnikov rezervne sestave zaradi službe v rezervni 
sestavi ne smejo postaviti v manj ugoden položaj. 

(3) 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. 

(4) Minister določi pravice in obveznosti delavcev na delovnih 
mestih ali delih iz prejšnjega odstavka. 
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(5) Vlada uredi pogoje in način opravljanja službe v rezervni 
sestavi iz drugega odstavka tega člena ter višino plačila za 
pripravljenost in opravljanje vojaške službe. 

57. člen 
(disciplinska odgovornost) 

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

(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; 

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. 

(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 ®n® 
oziroma podobnih del pri drugem organu ali organizaciji D 
pisnega dovoljenja ministra, razen za delo, za katero P° 
zakonu dovoljenje ni potrebno; 

14. neopravičeni izostanek z dela pet delovnih dni v obdo^ 
šestih mesecev ali neopravičeni izostanek z dela tfl 

zaporedoma; 

15. kršitev pravic vojaških oseb, določenih s tem zakonom in 

pravili službe v Slovenski vojski; 

16. neupravičena odklonitev predpisanega zdravstvene!)3 

pregleda; 

17. več kot tri ponovitve lažjih kršitev vojaške discipline v obdob)u 

dveh let. 

(5) Za vojaške osebe, pripadnike stalne sestave, se kot krSj^ 
vojaške discipline štejejo tudi vse kršitve, predpisane za dela 
v državni upravi. Za težje kršitve vojaške discipline seja 
pripadniku stalne sestave izreče začasna odstranitev z dol^ J 
z dela ali delovnega mesta, če je zoper njega uveden' discip" 
postopek zaradi težje kršitve vojaške discipline. Vojaška ose • 
pripadnik stalne sestave, v času začasne odstranitve z dela 
delovnega mesta nima pooblastil iz prvega odstavka 50. ci 
tega zakona, niti pooblastil, ki jih ta zakon določa za vojask Sr 
policista, če se postopek vodi zoper vojaškega policista. 

(6) Za manjšo oziroma večjo materialno škodo iz tretjeS3 

četrtega odstavka tega člena se šteje majhna oziroma v® 
škoda, ki je določena v kazenskem zakoniku. Škodljive poslej 
kršitve vojaške discipline po tem zakonu se presojajo zlasti g ^ 
na njihov vpliv na vojaško disciplino, pripravljenost moštva ^ 
izvajanje nalog, varnost moštva in odnose med pripadniki ter 
ugled vojske ali ministrstva. 

(7) O disciplinski odgovornosti pripadnikov stalne s0S,aV® ^ 
prvi stopnji odloča načelnik generalštaba oziroma PoV®'j0 
bataljona, njemu enake ali višje enote, ki ga za vod® 
disciplinskega postopka pooblasti načelnik. Discip''" 
odgovornost za pripadnike stalne sestave se ugotavlIjs H 
postopku, v katerem se smiselno uporabljajo predpisi, ki vel 
za postopek pred sodišči, ki so pristojna za spore iz delo 
razmerij, za vojaške obveznike med služenjem vojaškega „| 
in službo v rezervni sestavi pa po postopku, določenem s Pr ^ 
službe v Slovenski vojski. Zoper odločitev o discip11" 
odgovornosti prve stopnje ima pripadnik stalne sestave v ^ 
osmih dni po vročitvi odločbe pravico do ugovora na komisij ■ 
jo imenuje minister in ki Ima najmanj deset članov. Enega c ^ 
komisije imenuje disciplinska komisija pri vladi. Komisija °d'° f 
senatu treh članov, ki jih določi predsednik komisije za vsak Prl 

posebej. 

(8) Ne glede na prejšnji odstavek je za vodenje disciplinskoj 
postopka v začasni skupini ali enoti oziroma v drugi eno ^ 
opravlja službo izven države, pristojen neposredno nadrejeni 
skupini ali enoti, ki ima tudi pooblastila načelnika generalštab . 
prejšnjega odstavka. O ugovoru zoper odločitev o discip J jz 
odgovornosti prve stopnje odloča tričlanski senat komls'1 
prejšnjega odstavka na ozemlju Republike Slovenije aH |Z 

države, o čemer odloči predsednik komisije, upoštevaje 
zahtevnost in ekonomičnost postopka. 

(9) Začetek disciplinskega postopka zastara po treh meseclj^ 
dneva, ko se je zvedelo za kršitev vojaške discipline in za sto" 
Začetek disciplinskega postopka zastara v vsakem primeri1 

šestih mesecih od dneva, ko je bila kršitev storjena. 
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od L 0c'enie disciplinskega postopka zastara po šestih mesecih 
st0ri|neva' ko se je zvedelo za kršitev vojaške discipline in za 
\/0ci C3, P" čemer se všteva tudi čas iz prejšnjega odstavka. 
en 

n'e disciplinskega postopka zastara v vsakem primeru po 
le,u od dneva, ko je bila kršitev storjena. 

LlPos,°Pek za ugotavljanje disciplinske odgovornosti 

izvai nil<0V voiske v izrednem ali vojnem stanju oziroma pri 
PravT U ^°'a®ke obrambe v skladu s tem zakonom, se določi s 1 službe v Slovenski vojski. 

65. člen 
(naloge vojaške policije) 

Policija skrbi za vojaški red in disciplino, varnost 
pre 

e9a prometa ter opravlja določena opravila v zvezi s 
"arov evan'em in odkrivanjem kaznivih dejanj v vojski, 

objektov in okolišev, ki so posebnega pomena za 

varno'fŠka P01'0'!3 skrl:5' ,L|di za varovanje poveljstev in enot ter 
nahajS Vrhovne9a poveljnika v vojnem stanju oziroma kadar se 
in n|Ja v v°jaških poveljstvih, enotah ali zavodih oziroma v objektih 

°vih okoliših, ki so posebnega pomena za obrambo. 

' ®r9anizacija vojaške policije se določa s formacijo. 

*^niki enot voiaške policije so podrejeni in odgovorni za 
v°jg., 0 Poveljnikom poveljstev ali enot, pri katerih se organizira 

158 Policija v skladu s prejšnjim odstavkom. 

66. člen 
(pravice in pooblastila vojaške policije) 

Prav!?aŠka Policiia ima pod pogoji, ki so predpisani za policijo, 0 "i pooblastila da: 

°P°zarja ter ukazuje; 

aiiS®v!Laiden,itet°. napoti, vabi, privede, pridrži, omeji gibanje *ame prostost; 
g 

Prevod'3 varnos,ne in protiteroristične preglede, preglede 
Posebn sreds,ev' prtljage ter objektov in njihovih okolišev, ki so e9a pomena za obrambo; 
4' *aseže predmete; 

Porablja prisilna sredstva, razen vodnega curka in konjenice; 
g 

6'a in nadzoruje vojaški promet; 

oseh r,t°'3ves,i'a' od oseb zahteva podatke in ugotavlja istovetnost 
9b ln Predmetom 

(2) VojaiL 
alkohola po|'c'ia ,ahko pridrži vojaško osebo, ki pod vplivom 
discjpijn al' Ps'hotropnih snovi moti javni red in mir ali vojaško 0 do iztreznitve, vendar ne dalj kot 24 ur. 

P°0h£pwfc«. v°i3ške policije vojne sestave imajo pravice in 1 a vojaške policije le, kadar opravljajo vojaško službo. 
^Oja§Lj rs It • 

°Pravi n pridobi pooblastila iz tega člena, če uspešno 
v°iaške Sposablianie> ki 9a predpiše minister. Usposobljenost določi n?3 po,icis,a se preverja vsake tri leta na način, ki ga 
opravi u

lnis,6r- Vojaški policist, ki preizkusa usposobljenosti ne 
ra2PorecjSPešn0' iz9ubi pooblastila vojaškega policista in se na drugo dolžnost, ustrezno njegovi izobrazbi. 

67. člen 
(območje pristojnosti) 

(1) Pravice in pooblastila iz prejšnjega člena vojaška policija 
uporablja le: 

- v objektih in okoliših, ki so posebnega pomena za obrambo; 

- na območju tabora, če je enota ali zavod izven vojašnice; 

- zoper vojaške osebe. 

(2) Vojaška policija lahko uporablja vozila s prednostjo. 

(3) Pri urejanju vojaškega prometa v javnem prometu vojaška 
policija svoje delo usklajuje s policijo. 

(4) Vojaška policija lahko ugotavlja istovetnost osebe, ki nosi 
uniformo ali dele uniforme Slovenske vojske, ne glede na to, kje 
se taka oseba nahaja, oziroma istovetnost voznika in potnikov, 
če uporabljajo vozilo z oznakami Slovenske vojske. 

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 
dovoljenje ministrstva. 

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

(3) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se zavrne v primeru: 

- če bi bilo ogroženo izpolnjevanje mednarodnih obveznosti 
Republike Slovenije, 

- če bi bili ogroženi varnostni ali obrambni interesi Republike 
Slovenije, 

- če bi se pospeševalo ali omogočalo oborožene spopade v državi, 
ki je končni uporabnik vojaškega orožja ali opreme, 

- če obstaja utemeljen sum, da bo iz države uvoznice vojaško 
orožje ali oprema preprodana v tretjo državo in bi bilo to v nasprotju 
z obrambnimi in varnostnimi interesi države. 

(4) Ministrstvo lahko že izdano dovoljenje iz drugega odstavka 
tega člena spremeni, odpravi ali razveljavi, če se po izdaji dovoljenja 
ugotovijo razlogi iz prejšnjega odstavka. Ministrstvo lahko tudi 
brez obrazložitve zavrne izdajo dovoljenja zaradi razlogov iz 
prejšnjega odstavka. V dovoljenju ministrstva se lahko v skladu s 
tem členom določijo obveznosti, ki jih mora izpolniti izvoznik ali 
uvoznik vojaškega orožja ali opreme. V primeru, če je bila izdaja 
dovoljenja zavrnjena ali je bilo dovoljenje spremenjeno, odpravljeno 
ali razveljavljeno v skladu s tem zakonom, ni mogoče uveljavljati 
odškodninskih zahtevkov za škodo, ki je bila komurkoli 
povzročena z izvajanjem tega zakona. 

(5) Minister najmanj enkrat letno poroča vladi o izdanih dovoljenjih 
za izvoz, uvoz in tranzit vojaškega orožja in opreme. 

(6) Vlada predpiše, kaj se šteje za vojaško orožje in opremo. 
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84a. člen 
(obveznosti iz mednarodnih pogodb) 

(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. 

(2) V miru lahko vlada 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. 

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

86. člen 
(inšpektorat za obrambo) 

(1) Inšpekcijo na obrambnem področju opravlja Inšpektorat 
Republike Slovenije za obrambo, ki je organ v sestavi ministrstva. 

(2) Inšpektorji za obrambo nadzirajo izvrševanje predpisov na 
obrambnem področju in pri tem zlasti: 

- preverjajo stanje priprav civilne obrambe; 

- preverjajo stanje in usposobljenost za izvajanje ukrepov za 
pripravljenost in mobilizacijo; 

• preverjajo izvajanje vojaškega usposabljanja; 

- preverjajo in ocenjujejo pripravljenost in delo vojaških poveljstev, 
enot in zavodov; 

- preverjajo opravljanje upravnih in strokovnih zadev na področju 
obrambe. 

(3) Glavni inšpektor za obrambo lahko za uresničitev smotrov 
inšpekcije iz prejšnjega odstavka odredi praktični preizkus ali 
vajo. Če vaja ali preizkus obsega tudi preverjanje mobilizacije, 
mora inšpektor predhodno pridobiti soglasje ministra. 

(4) Inšpektorji za obrambo se pri izvajanju inšpekcije izkazujejo s 
službenimi izkaznicami. 

(5) Minister podrobneje predpiše način in postopek za opravljanje 
inšpekcije na obrambnem področju. 

87. člen 
(inšpekcijski ukrepi) 

(1) Inšpektor iz prejšnjega člena ima poleg splošnih pooblastil, 
predpisanih za inšpekcije, pravico in dolžnost: 

- naložiti, da se v določenem roku ali na določen način odpravijo 
ugotovljene pomanjkljivosti ali neskladja s predpisi, načrti ali akti 
vodenja in poveljevanja; 

- odrediti, da se do odločitve pristojnega organa odstrani z dela 
delavec oziroma pripadnik vojne sestave, ki s svojim delom ogroža 
varnost ljudi in premoženja; 

- odrediti, da se do odločitve pristojnega organa ustavijo deja"!3 

ali aktivnosti, ki bi lahko ogrožale ljudi ali premoženje; 

- predlagati uvedbo postopka za razrešitev z dela ali dolžnos" 
oziroma za ugotovitev odgovornosti. 

(2) Zoper odločitev inšpektorja iz prejšnjega odstavka je v 

15 dni dovoljena pritožba ministru. Pritožba ne zadrži izV^o0 
naloženega ukrepa, če gre za ukrep iz druge ali tretje 
prejšnjega odstavka. 

92. člen 
(pogodba o zaposlitvi) 

(1) Kdor izpolnjuje pogoje za poklicno opravljanje vojaške slu^j 
lahko z ministrstvom sklene pogodbo o zaposlitvi, in sicer 
kandidat: 

- za podčastnika in častnika oziroma vojaškega uslužbenca 
nedoločen čas ali določen čas do deset let, ki se lahko podalj 
za enako časovno obdobje; 

- za vojaka do deset let in se lahko podaljšuje za enako časovfl° 
obdobje, vendar ne dalj kot do 45. leta starosti. 

(2) Kandidat, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi iz prej5 

odstavka, mora uspešno opraviti vojaško stroko 
usposabljanje, in sicer: 

- kandidat za vojaka predpisano osnovno vojaško strokov(1° 
usposabljanje v enem letu od sklenitve pogodbe; 

- kandidat za podčastnika šolo za podčastnike v enem le,u 

sklenitve pogodbe; 

- kandidat za častnika šolo za častnike v dveh letih od skl©nitv 

pogodbe; 

- kandidat za vojaškega uslužbenca osnovno usposabljanje z 

delo v vojski v enem letu od sklenitve pogodbe. 

(3) Če kandidat iz prejšnjega odstavka vojaško strokovne^ 
usposabljanja ne opravi uspešno, pogodba o zaposlitvi Pren^ 
veljati v roku 30 dni od datuma, določenega za zaklju 
usposabljanja. 

(4) Uspešno zaključena šola za podčastnike oziroma za ^aS'njJ<
ni 

se šteje tudi kot opravljen strokovni izpit za delavce v drz 
upravi. 

(5) Kandidat, ki je uspešno opravil šolo za podčastnik0 ® 
častnike, organizirano kot višješolsko ali visokostrokovno oZ'r0.jtvj 
univerzitetno izobraževanje, lahko sklene pogodbo o zapo 
brez dodatnih pogojev, določenih v drugem odstavku tega cl 
Stažiranje v Slovenski vojski se mu všteva v pripravniško d° 

(6) Kandidatu, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za P0^'^ 
opravljanje vojaške službe, se v pripravniško dobo všteva ^ 
čas stažiranja v vojaških enotah med šolanjem oziroma študij 

(7) Kandidati za podčastnike in častnike ne morejo sarr,oS^as 
opravljati formacijskih dolžnosti, dokler ne opravijo šol iz 
odstavka tega člena. 

(8) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko za z8 
določenih formacijskih dolžnosti sklene pogodba o zaposli g 
čas krajši od desetih let. S formacijo se v tem primeru do 
vrsta in obseg vojaško strokovnega usposabljanja ter dolzn 
za katere se izjemoma ne zahteva odslužen vojaški rok. 



sklen°^b° o zaposlitvi iz prvega in prejšnjega odstavka lahko 

roka 6 'Ud- vo'ak' ki služi vojaški rok in ki po izteku vojaškega nadaljuje z delom v vojski kot pripadnik stalne sestave. 

v0?g.f09°dba o zaposlitvi za vojaka, podčastnika, častnika ali 
p0cj e9a uslužbenca se sklene v pisni obliki in mora vsebovati 

trajan ° po9odbenih strankah, datum nastopa dela in času 
Pravi 'a delovne9a razmerja. Pogodba lahko vsebuje še druge 
uPorah obveznos,i delavca, lahko pa glede teh napotuje na 
o za ° zakona oziroma na splošne akte ministrstva. V pogodbi 
Voia °s'itvi se določi tudi obveznost opravljanja temeljnega 
ođsh • ° s,rok°vnega usposabljanja, če kandidat nima enega vojaškega roka. 

/ »o. cien 
vpravice in obveznosti med trajanjem pogodbe) 

sestavg.,ra'aniem pogodbe o zaposlitvi ima pripadnik stalne 

*£»«. da se udeležuie dopolnilnega vojaško strokovnega 
janja po predpisanih programih; 

Uspo~'C?'.da opravi osnovno ali dopolnilno vojaško strokovno 
*ahto a 'an'e P° programih, ki niso obvezni, če izpolnjuje ®vane pogoje. 

°Js^r''?ac'nik stalne sestave lahko pogodbo o zaposlitvi iz prvega 
9'ede 3 bre'^nie9a člena enostransko odpove, pri čemer mora 
Sora, 

na ^as trajanja pogodbe o zaposlitvi, ministrstvu vrniti 
uSpos .®.ren del stroškov osnovnega vojaško strokovnega 
Sora, 'a'i9 Pogodbo odpovedal pred iztekom desetih let. 
U8p0s 

aren. del stroškov osnovnega vojaško strokovnega 
pr6(jja

a 'ania mora vrniti tudi pripadnik stalne sestave, ki 
Ostavk"0 enos,ransko odpove pogodbo o zaposlitvi iz osmega 
pripad 

a Prejšnjega člena. Povračila stroškov usposabljanja je 
*aPoslii oproSžen v vsakem primeru, če je moral pogodbo o vi odpovedati zaradi zdravstvenih razlogov. 

Preišn|ak' k' '6 sklenil pogodbo o zaposlitvi iz prvega odstavka 
e zar69,3 ^'ena' 'ma P° izteku pogodbeno dogovorjenega roka, 

razpoki starosti pogodbe ne more podaljšati, pravico do 
driavn 

tve na ustrezna dela v ministrstvu ali v drugem 
je potreh* 0r9anu- Razporeditev na ustrezno delovno mesto mu 
Pogona no P°nuditi pisno, in sicer najmanj 15 dni pred iztekom 6n° dogovorjenega roka. 

iz prg|j ministrstvu ali v drugem državnem organu ni prostih del 
civj|ni D

nj.?.9a odstavka, ima vojak pravico do usposobitve za 
najrnanj°ieh pravico c'° odPravnine, če je delal v ministrstvu 

'5) Pravico H« 
°bs6qa 0 usposobitve za civilni poklic iz prejšnjega odstavka 
dokva|jf. pokr'tje stroškov šolanja ali prekvalifikacije oziroma 
p° do 

aci|e ali druge vrste usposabljanja, ki traja največ tri leta 
med mi n"Vi 45, '9,a starosti- Medsebojne pravice in obveznosti 
Posah*niStrstvom in upravičencem Iz tega odstavka se uredijo s Dn° Pogodbo. 
Jg) 
Višini pQ|avnina iz četrtega odstavka tega člena se izplača v 
"lesecjh °V'ce Povprečne plače vojaške osebe v zadnjih šestih 23 vsako leto dela v ministrstvu. 
(7) 
mu po ^°'ak odkloni razporeditev Iz tretjega odstavka tega člena, 
d° Us 

eku pogodbeno dogovorjenega roka ne pripada pravica 
obitve 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. 

98.d člen 
(posebna znanja in veščine ter posebno nevarne 

delovne naloge) 

(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. 

(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. 

100a. člen 
(uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja) 

(1) O pravicah, obveznostih in odgovornostih iz delovnega 
razmerja delavcev na obrambnem področju odloča na prvi stopnji 
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. 

(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. 

(3) Ugovor se vloži pri ministru oziroma pooblaščeni osebi, ki je 
odločila o delavčevih pravicah, obveznostih in odgovornostih, v 
roku 15 dni od dneva, ko mu je bil vročen akt, s katerim je bilo 
odločeno o njegovi pravici, obveznosti ali odgovornosti. 

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

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

(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. 

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

102. člen 
(informacijski in telekomunikacijski sistem) 

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

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

105. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi 
s samostojnim opravljanjem dejavnosti: 

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

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

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

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

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

4. če ne upošteva obrambnih potreb v prostorskih aktih in pri 
projektiranju in gradnji objektov (prvi in drugi odstavke 28. člena); 

5. če ne pridobi soglasja ministrstva v skladu s tretjim odstavkom 
28. člena tega zakona; 

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

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

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

9a. če pripadnika rezervne sestave po prenehanju opravljanja 
vojaške službe delodajalec ne sprejme na prejšnje delo ali ga 
postavi v manj ugoden položaj v nasprotju z drugim odstavkom 
47. člena tega zakona; 

9b. če pripadnika vojne ali rezervne sestave oziroma civilne osebe 
po prenehanju dela v vojski, delodajalec ne sprejme na prejšnje 
delo ali jo postavi v manj ugoden položaj v nasprotju s tretjim 
odstavkom 48.a člena tega zakona; 

10. če ne izvrši kadrovskih in drugih priprav za določb0 

proizvodnjo in storitve v vojni (tretji odstavek 74. člena); 

11. če preizkuša, označuje, opravlja transport ali skladišč81^ 
vojaškega orožja in opreme v nasprotju s predpisi iz tretJe9 
odstavka 78. člena tega zakona; 

12. če ne ravna v skladu z inšpekcijskim ukrepom lnšpektora<a 

Republike Slovenije za obrambo iz 87. člena tega zakona; 

13. če kot pridobitno ali profitno dejavnost opravlja dejavnost|Z 

prvega odstavka 104. člena tega zakona; 

14. če ne uskladi priprav in organiziranosti v rokih iz tega zak°na' 

15. če pripadnika vojne ali rezervne sestave oziroma civilne oSft 
po prenehanju dela v vojski, delodajalec ne sprejme na Pr0l 
delo ali jo postavi v manj ugoden položaj v nasprotju s tre I 
odstavkom 48. a člena tega zakona. 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tud 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejsnj tf 
odstavka. 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznu'e,ori 
prekršek tudi odgovorna oseba državnega organa, ki s 

prekršek iz 4., 5., 9.a, 9.b točke in 12. točke prvega odsta 
tega člena. 

106. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za 

prekršek posameznik: 

1. če ne izvršuje ali se kako drugače izmika izvrševanju v0'.a^fj 
delovne ali materialne dolžnosti iz 6. člena tega zakona ozir0 

izobraževanju in usposabljanju za vojaško ali delovno dolžnos 
13. člena tega zakona; 

2. če ne varuje tajnih obrambnih podatkov v skladu s 14. člen<"TI 

tega zakona; 

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

4. če se kljub prepovedi iz 16. člena tega zakona prosto gf'i8 p3 

območju, kjer potekajo boji; 

5. če v predpisanem roku ne prijavi pristojnemu organu sprerTlsrT1 

podatkov (23. člen); 

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

7. če opravlja aerosnemanja za namene iz prvega odstavka 
člena brez pooblastila oziroma v nasprotju s pooblast1 

pristojnega organa; 
n0V 

8. če brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem pristojnih orga ^ 
opravlja raziskovanja na področjih, za katera je predpisan°' 
so pomembna ža obrambo (31. člen); 

9. če reproducira ali uporablja oznako pripadnosti in druge °zn^0' 
ki se uporabljajo v Slovenski vojski (četrti odstavek 41. i|0fl 
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10. {o n- . 
Poobi ■ vo'a®ko uniformo ali dele te uniforme v nasprotju s 8stilom iz 50. člena tega zakona in pravili službe; 

četrt'8 ne hrani osebne oborožitve in vojaške opreme v skladu s lrn odstavkom 55. člena tega zakona; 
12 * • 
v0jg.f|e bi' kot pripadnik rezervne sestave v miru zaradi kršitve 
5g čle^ cj'sc'P!'ne predčasno odpuščen iz enote (tretji odstavek 

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

14. če organizira stavko ali stavka v nasprotju z 99. členom tega 
zakona. 
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p«"edl °g zakona o 

Ratifikaciji sporazuma o 

o ustanovitvi generalne komisije za 

Ribištvo v Sredozemlju imsgkrs) 

'EPA 1115 - III 

VUDa REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVa- ft/V 2003-1811-0182 
Linh, 323-12/2004-1 1 bl'ana, 29.01.2004 

^spubiike Slovenije je na 59. redni seji dne 29.01.2004 

Us?fDL0GA zakona o ratifikaciji sporazuma o IAn°v|tvi generalne komisije za ribištvo v 
sredozemlju, 
ki 
Pos|3 P0^'''a v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena ovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 

v*a 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

J?9Publike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Dri* pub,ike Slovenije In na podlagi 235. člena poslovnika Vne9a zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 

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

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
- mag. Franc But, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano, 
Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Jože Sterle, državni sekretar v Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, 
Iztok Jarc, državni sekretar v Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, 
Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
dr. Franc Potočnik, svetovalec vlade v Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

q D ZAKON 2. člen 
u "ATIFIKACIJI sporazuma o ustanovitvi 

GENERALNE KOMISIJE ZA RIBIŠTVO V Sporazum se v izvirniku v angleškem in v prevodu v slovenskem 
SREDOZEMLJU jeziku glasi: 

1. člen' 
Ratificira v Sredo S9 ^P°ra2um o ustanovitvi Generalne komisije za ribištvo 

em'iu, pripravljen v Rimu 24. septembra 1949. 
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SPORAZUM O USTANOVITVI 

GENERALNE KOMISIJE ZA RIBIŠTVO V 

SREDOZEMLJU, 

kot ga je spremenil Generalni svet za ribištvo v 
Sredozemlju na svojem prvem posebnem zasedanju 

(maja 1993), trinajstem (julija 1976) in dvaindvajsetem 
zasedanju (oktobra 1997) ter odobrila Konferenca 
FAO na svojem dvanajstem zasedanju (decembra 

1963) in Svet FAO na svojem sedemdesetem 
(decembra 1976) ter stotrinajstem zasedanju 

(novembra 1997) 

ii) zgoraj in na katero je ta država prenesla pristojnosti 
zadevah, ki spadajo v ta sporazum, 

XI- 
in ki sprejemajo ta sporazum v skladu z določbami njeg°ve9® $ 
člena, pri čemer se razume, da te določbe ne vplivajo na s 
članstva v komisiji za države, ki niso članice Združenih nar°v0 
katere koli specializirane agencije te organizacije ali Mednar . 
agencije za atomsko energijo, ki so postale pogodbenice 
sporazuma pred 22. majem 1963. Glede pridruženih ®a™cJZ 
organizacija ta sporazum predloži organu, ki te pridružene cia 
predstavlja v mednarodnih odnosih, v skladu z določbami pe 
odstavka XIV. člena statuta organizacije ter tretjega odsta 
XXI. pravila poslovnika organizacije. 

TEKST, KI ŠE NE VELJA 

Preambula 

Pogodbenice se 

ob upoštevanju ustreznih določb Konvencije Združenih narodov 
o pomorskem mednarodnem pravu, ki je začela veljati 16. 
novembra 1994 (v nadaljevanju Konvencija Združenih narodov) 
in ki zahteva, da vse članice mednarodne skupnosti sodelujejo 
pri ohranjanju in upravljanju živih morskih virov; 

ob upoštevanju ciljev in namenov iz 17. poglavja Agende 21, ki jo 
je sprejela Konferenca Združenih narodov za okolje in razvoj leta 
1992, in Kodeksa ravnanja za odgovorno ribištvo, ki ga je sprejela 
Konferenca FAO leta 1995; 

ob upoštevanju tudi drugih mednarodnih dokumentov v zvezi z 
ohranjanjem in upravljanjem določenih ribolovnih virov; 

ker imajo skupni interes za razvoj in pravilno rabo živih morskih 
virov v Sredozemlju in Črnem morju ter vodah, ki ju povezujejo (v 
nadaljevanju regija), in želijo pospešiti doseganje svojih ciljev z 
mednarodnimi sodelovanjem, ki bi ga pospešila ustanovitev 
Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju; 

ob priznavanju pomena ohranjanja in upravljanja ribolovnih virov 
v regiji in spodbujanja tovrstnega sodelovanja 

dogovorijo: 

I. ČLEN 
Komisija 

1. Za izvajanje nalog in odgovornosti, določenih v III. členu, 
pogodbenice v okviru Organizacije združenih narodov za 
prehrano in kmetijstvo (v nadaljevanju organizacija) ustanovijo 
komisijo, ki se bo imenovala Generalna komisija za ribištvo v 
Sredozemlju (v nadaljevanju komisija). 

2. Članice komisije so tiste članice In pridružene članice 
organizacije ter tiste nečlanice, ki so članice Združenih 
narodov, katere koli specializirane agencije te organizacije ali 
Mednarodne agencije za atomsko energijo, in so; 
I) obalne države ali pridružene članice, ki so v celoti ali 

delno v regiji; 
ii) države ali pridružene članice, katerih plovila se v regiji 

ukvarjajo z ribolovom ribolovnih virov, ki jih zajema ta 
sporazum, ali ' 

iii) regionalne organizacije za gospodarsko povezovanje, 
katerih članica je katera koli država iz pododstavkov i) ali 

II. ČLEN 
Organizacija 

1. Vsako članico na zasedanjih komisije zastopa en delega'v 
ga lahko spremljajo namestnik ter strokovnjaki in sv8,oV

rfa(« 
Namestniki, strokovnjaki in svetovalci, ki se udeležijo zase 
komisije, nimajo pravice glasovanja, razen kadar nam®s 

nadomešča delegata, kadar je odsoten. 

2. Ob upoštevanju tretjega odstavka ima vsaka P°9odbe^v 
en glas. Komisija sprejema sklepe z večino oddanih 9® ' 
razen če ni drugače določeno s tem sporazumom. Kor" 
je sklepčna, če je navzoča večina vseh članic. 

Ki P 3. Regionalna organizacija za gospodarsko povezovanje, 
članica komisije, ima na zasedanjih komisije ali pomožn ^ 
telesa komisije pravico do enakega števila glasov, kot je ®te ^ 
njenih držav članic, ki imajo pravico glasovati na 'a 

zasedanjih. 
ki I* 4. Regionalna organizacija za gospodarsko povezovanje, 

članica komisije, uresničuje svoje članske pravice izmeni ^ 
s svojimi državami članicami, ki so članice komisije,» 
za svoje področje pristojnosti. Kadar regionalna or9aniz^jje 
za gospodarsko povezovanje, ki je članica komisije, uresm 
svojo pravico glasovanja, njene države članice ne f10 

uresničevati svoje pravice glasovanja in obratno. 

5. Vsaka članica komisije lahko od regionalne organizacije * 
gospodarsko povezovanje, ki je članica komisije, ali od nje 
držav članic, ki so članice komisije, zahteva, da kori11 

obvestijo, ali je za določeno vprašanje pristojna organjza ^ 
ali njene države članice. Regionalna organizacije 
gospodarsko povezovanje ali omenjene države članice 
to Informacijo, če prejmejo tako zahtevo. 

6. Pred zasedanjem komisije ali pomožnega telesa kor11^'L 
regionalna organizacija za gospodarsko povezovanje, 
članica komisije, ali njene države članice, ki so članice kom ' 
sporočijo, ali je za določeno vprašanje, ki se bo obravna ^ 
na zasedanju, pristojna regionalna organizacije ^ 
gospodarsko povezovanje ali njene države članice, in 8 . 
pravico glasovanja glede vsake posamezne točke dn®vn

sKo 
reda uresničevala regionalna organizacija za 90SP tflga 
povezovanje ali njene države članice. Nobena določba ^ 
odstavka ne preprečuje regionalni organizacij1 

gospodarsko povezovanje, ki je članica komisije, ali nl® 0 
državam članicam, ki so članice komisije, da da ločeno »J , 
za namene tega odstavka, pri čemer ta izjava ostane v ve K 
tudi za obravnavo vprašanj In točk z dnevnega reda na v 
naslednjih zasedanjih ob upoštevanju takih Izje"1 

sprememb, ki se navedejo pred vsakim posam0Z 

zasedanjem. 
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adar točka dnevnega reda zajema zadeve, za katere je bila 
Pr|stojnost prenesena na regionalno organizacijo za 
8°sPodarsko povezovanje, in zadeve, ki so v pristojnosti 
jsnih držav članic, lahko v razpravah sodelujejo regionalna 
r9anizacija za gospodarsko povezovanje in njene države 
anice.v takih primerih se pri sprejemanju sklepov zasedanja 
P°števajo samo pripombe članice, ki ima pravico glasovati. 

namene določanja sklepčnosti zasedanja komisije se 
'egacija regionalne organizacije za gospodarsko 

P Vezovanje, ki je članica komisije, upošteva s številom 
9 asov, s katerim ima pravico glasovati na zasedanju, za 

rega se ugotavlja sklepčnost. 
9. K ... 

misija izvoli predsednika in dva podpredsednika. 

predsednik komisije običajno sklicuje redna zasedanja 
omisije vsako leto, razen če večina članic ne odloči drugače, 

aj m datum vseh zasedanj določi komisija po posvetovanju 
9eneralnim direktorjem organizacije. 

11 g . v Qez komisije je na glavnem sedežu organizacije v Rimu ali 
ru9em kraju, ki ga določi komisija. 

'2. k misija lahko z dvotretjinsko večino vseh članic sprejme in 
Pomeni svoj poslovnik, če tak poslovnik ali njegove 

„ membe niso v nasprotju s tem sporazumom ali statutom 
0r9anizacije. 

^misija lahko z dvotretjinsko večino vseh članic sprejme in 
^Premeni svoj pravilnik o finančnem poslovanju, če ni v 
o sProtju z načeli pravilnika o finančnem poslovanju 

9anizacije. Pravilnik se pošlje finančnemu odboru 
9anizacije, ki ima pristojnost, da pravilnik o finančnem 
siovanju ali njegove spremembe razveljavi, če ugotovi, da 

0r 
0 v skladu z načeli iz pravilnika o finančnem poslovanju 

III. ČLEN 
Naloge 

^men komisije je pospeševati razvoj, ohranjanje in racionalno 
^ Previjanje živih morskih virov in njihovo najboljšo rabo ter 

ln°stni razvoj ribogojstva v regiji in v ta namen ima te naloge 
J" Zgovornosti: 

stalno nadzorovati stanje teh virov, vključno z njihovo 
Številčnostjo in stopnjo njihove rabe, ter stanje ribištva, ki 
temelji na njih; 

oblikovati in priporočati ustrezne ukrepe v skladu z 
določbami V. člena: 

za ohranjanje in racionalno upravljanje živih morskih 
virov, vključno z ukrepi: 
ki urejajo načine ribolova in ribolovno orodje; 
predpisujejo najmanjšo mero za primerke določenih 
vrst; 
določajo začetek in konec ribolovnega obdobja in 
ribolovna območja; 
urejajo količino skupnega ulova in obseg ribolovnega 
napora ter njuno razdelitev med članice; 
za izvajanje teh priporočil; 

) stalno nadzorovati gospodarske in socialne vidike ribištva 
ln Priporočati ukrepe za njegov razvoj; 

d) spodbujati, priporočati, usklajevati in tudi izvajati 
usposabljanje in dejavnosti za razširitev na vseh področjih 
ribištva; 

e) spodbujati, priporočati, usklajevati in tudi izvajati 
raziskovalne in razvojne dejavnosti, vključno s skupnimi 
projekti na področjih ribištva in varstvom živih morskih 
virov; 

f) zbirati, objavljati ali razširjati informacije o živih morskih 
virih, ki se dajo izkoriščati, in o ribištvu, ki temelji na teh 
virih; 

g) pospeševati programe za morsko ribogojstvo in 
ribogojstvo v somornici in širitev priobalnega ribištva; 

h) izvajati druge dejavnosti, potrebne, da komisija lahko 
doseže svoj namen, kot je opredeljen zgoraj. 

2. Pri oblikovanju in priporočanju ukrepov v skladu s 
pododstavkom b) prvega odstavka komisija uporablja 
previdnostni pristop za odločanje o ohranjanju in upravljanju 
živih morskih organizmov, pri čemer upošteva tudi najboljše 
znanstvene dokaze, ki so na razpolago, in potrebo po 
pospeševanju razvoja in primerni rabi živih morskih virov. 

IV. ČLEN 
Regija 

t 
Komisija izvaja naloge in odgovornosti iz III. člena v regiji, ki je 
omenjena v preambuli. 

V. ČLEN 
Priporočila za ukrepe za upravljanje 

1. Priporočila iz pododstavka b) prvega odstavka III. člena se 
sprejemajo z dvotretjinsko večino članic komisije, ki so prisotne 
in glasujejo. Predsednik komisije pošlje besedilo takih priporočil 
vsaki članici. 

2. Ob upoštevanju določb tega člena se članice komisije 
zavežejo, da bodo začele izvajati vsako priporočilo, ki ga 
izda komisija na podlagi pododstavka b) prvega odstavka III. 
člena, na datum, ki ga določi komisija, ki pa ne sme biti pred 
potekom roka za ugovor iz tega člena. 

3. Vsaka članica komisije lahko v sto dvajsetih dneh od datuma, 
ko je bila uradno obveščena o priporočilu, temu ugovarja in v 
tem primeru ni zavezana, da začne izvajati to priporočilo. Če 
članica ugovarja v sto dvajsetih dneh, lahko druga članica 
prav tako ugovarja kadar koli v nadaljnjih šestdesetih dneh. 
Članica lahko tudi kadar koli umakne svoj ugovor in začne 
izvajati priporočilo. 

4. če priporočilu ugovarja več kot ena tretjina članic komisije, 
so druge članice takoj odvezane obveznosti, da začnejo 
izvajati priporočilo; kljub temu pa se lahko katere koli članice 
ali vse med seboj dogovorijo, da bodo priporočilo začele 
izvajati. 

5. Predsednik komisije o prejemu vsakega ugovora ali njegovem 
umiku takoj uradno obvesti vsako članico. 
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VI. ČLEN 
Poročila 

Po vsakem zasedanju komisija pošlje generalnemu direktorju 
organizacije poročilo, ki vsebuje stališča, priporočila in sklepe 
zasedanja, in za generalnega direktorja organizacije pripravi druga 
poročila, ki se ji zdijo potrebna ali ustrezna. Poročila odborov in 
delovnih skupin komisije, predvidena v VII. členu sporazuma, se 
pošiljajo generalnemu direktorju organizacije prek komisije. 

VII. ČLEN 
Odbori, delovne skupine in strokovnjaki 

1. Komisija lahko začasno ustanovi posebne ali stalne odbore, 
ki proučujejo in poročajo o zadevah, ki jih komisija in delovne 
skupine nameravajo proučiti in pripraviti priporočilo o posebnih 
strokovnih problemih. 

2. Odbore in delovne skupine iz prvega odstavka sklicuje 
predsednik komisije na datume in v krajih, ki jih določi 
predsednik po posvetovanju z generalnim direktorjem 
organizacije, kadar je to primerno. 

3. Ustanovitev odborov in delovnih skupin iz prvega odstavka 
in zaposlitev ali imenovanje strokovnjakov je odvisna od 
razpoložljivih sredstev v ustreznem poglavju odobrenega 
proračuna komisije. Pred sprejetjem kakršne koli odločitve, 
ki ima za posledico izdatke v zvezi z ustanovitvijo odborov in 
delovnih skupin ter zaposlovanjem ali imenovanjem 
strokovnjakov, mora komisija prejeti poročilo sekretarja 
komisije o njenih upravnih in finančnih posledicah. 

VIII. ČLEN 
Sodelovanje z mednarodnimi organizacijami 

Komisija tesno sodeluje z drugimi mednarodnimi organizacijami 
pri zadevah skupnega interesa. 

IX. ČLEN 
Finančna sredstva 

1. Vsaka članica komisije se zavezuje letno prispevati svoj delež 
samostojnega proračuna v skladu z razdelitvenim ključem, 
ki ga sprejme komisija. 

2. Na vsakem rednem zasedanju komisija sprejme svoj 
samostojni proračun s soglasjem vseh svojih članic, če pa 
kljub temu, da je storila vse, kar je bilo v njeni moči, soglasja 
ni bilo mogoče doseči med tem zasedanjem, zadevo lahko 
da na glasovanje in se proračun sprejme z dvotretjinsko 
večino njenih članic. 

3. a) Znesek prispevka vsake članice komisije se določi na 
način, ki ga komisija sprejme in spreminja s soglasjem 
vseh članic. 

b) Način določanja prispevka, ki ga komisija sprejme ali 
spremeni, se določi v pravilniku o finančnem poslovanju 
komisije. 

4. Vsaka nečlanica organizacije, ki postane članica komisije, 
mora prispevati za izdatke, ki jih ima organizacija v zvezi z 
dejavnostmi komisije, v znesku, ki ga določi komisija. 

5. Prispevki se plačujejo v prosto konvertibilni valuti, razen če 
komisija ne določi drugače v soglasju z generalnim direktorjem. 
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6. Komisija lahko za izvajanje katere koli svoje naloge 
sprejema donacije in druge oblike pomoči organiz 
posameznikov ter druga sredstva. 

7. Prispevki in donacije ter druge oblike pomoči, ki jih Pre^f' v 
dajo v skrbniški sklad, ki ga upravlja generalni dire'K 
skladu s pravilnikom o finančnem poslovanju organizaci) • 

8. Članica komisije, ki zamuja s plačilom svojega finar1^? 
prispevka komisiji, nima pravice glasovanja v komisiji, c 
vsota zamujenih zneskov enaka ali večja od zneska n) 
prispevkov, ki jih mora plačati za dve predhodni koleo ^ 
leti. Komisija lahko kljub temu dovoli taki članici glasova 1, 
ugotovi, da je bilo neplačilo posledica okoliščin, na ka 
članica ni mogla vplivati, vendar v nobenem primeru ne 

podaljšati pravice glasovanja za več kot naslednji 
koledarski leti. 

X. ČLEN 
Stroški 

1. Stroške delegatov in njihovih namestnikov, strokovnjake^ jjj 
svetovalcev, ki nastanejo zaradi udeležbe na zaseda 
komisije, in stroške predstavnikov, ki jih imajo v odbon 
delovnih skupinah, ustanovljenih v skladu s VII. členom 
sporazuma, določijo in plačajo članice. 

2. Stroški sekretariata, vključno s publikacijami in spo"^'1'1 'j 
stroški predsednika in podpredsednikov komisl)0 sj;e 
opravljanju dolžnosti v imenu komisije med zasedanji komi 
se določijo in plačajo iz proračuna komisije. 

3. Stroške raziskovalnih in razvojnih projektov, ki jih 'zva^]0 
posamezne članice komisije samostojno ali na pripor0 

komisije, določijo in plačajo te članice. 

4. Stroške, ki nastanejo v zvezi s skupnimi raziskovalnim* 
razvojnimi projekti, ki se izvajajo v skladu z doloc 
pododstavka e) prvega odstavka III. člena, določijo in Pla 

članice v obliki in v deležih, za katere se soglasno d°g°^° ^ 
razen če niso na voljo druga sredstva. Prispevki za sku^ja 
projekte se dajo v skrbniški sklad, ki ga ustanovi in LJPr®jl) 
organizacija v skladu s pravilnikom o finančnem poslov 
in poslovnikom organizacije. 

5. Stroški strokovnjakov, ki so povabljeni na zasedanja korT>i!|'jf(J 
odborov ali delovnih skupin kot posamezniki, brem 
proračun komisije. 

6. Komisija lahko sprejema prostovoljne prispevke, ki so sP'°^j 
ali v zvezi z določenimi projekti ali dejavnostmi komisij©- 
prispevki se dajo v skrbniški sklad, ki ga ustanovi cjrgani2® .g 
Sprejetje takih prostovoljnih prispevkov in upravljanje s 
potekata v skladu s pravilnikom o finančnem poslovani 
poslovnikom organizacije. 

XI. ČLEN 
Upravljanje 

1. Sekretarja komisije (v nadaljevanju sekretar) imenuje gen j 
direktor v soglasju s komisijo, če je imenovan med 'e 

zasedanji komisije, pa s soglasjem njenih članic. 

2. Sekretar je odgovoren za izvajanje usmeritev in cJe'a^"0tar 
komisije in ji o tem poroča. Sekretar tudi nastopa kot se 
drugih pomožnih teles, ki jih po potrebi ustanovi komisij 
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roški komisije se plačajo iz samostojnega proračuna, razen 
roškov, ki se nanašajo na osebje in opremo, ki jo da na 

h |P°'ag° organizacija. Stroški, ki jih pokriva organizacija, se °l°čijo in plačajo v okviru razpoložljivih sredstev v dvoletnem 
poračunu, ki ga pripravi generalni direktor in odobri 
°nferenca organizacije v skladu s poslovnikom in 
avi|nikom o finančnem poslovanju organizacije. 

Stroške delegatov, njihovih namestnikov, strokovnjakov in 
6t°valcev, ki se kot predstavniki vlad udeležijo zasedanj 
""sije, njenih podkomisij in odborov, kakor tudi stroške 

Pazovalcev na zasedanjih krijejo ustrezne vlade ali 
^rganizacije. Stroški strokovnjakov, ki jih komisija povabi, da 

udeležijo zasedanj komisije, njenih podkomisij ali odborov 
Posamezniki, bremenijo proračun komisije. 

XII. ČLEN 
Spremembe 

Generalna komisija za ribištvo v Sredozemlju lahko spremeni 
sporazum z dvotretjinsko večino vseh članic komisije. Ob 

Poštevanju drugega odstavka spodaj začnejo spremembe 
lati na datum, ko jih sprejme komisija. 

J^embe, ki pomenijo nove obveznosti za članice, začnejo 
iati, ko jih sprejmeta dve tretjini članic komisije, in za 

s samezno članico šele, ko jih ta članica sprejme. Listine o 
Prejetju sprememb, ki pomenijo nove obveznosti, se 

lisr °n'rai° Pr' 9eneralnem direktorju organizacije, ki o prejemu 
vs 'n* ° spreie,iu in začetku veljavnosti takih sprememb obvesti 6 članice Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju ter 
« bralnega sekretarja Združenih narodov. Pravice in 
g Veznosti članic Generalne komisije za ribištvo v 

oozemiju, ki niso sprejele spremembe, ki pomeni dodatne 
Vs^nosti, še naprej urejajo določbe tega sporazuma z 

n°, kot so jo imele pred spremembo. 
3. Q 

spremembah tega sporazuma se obvesti svet organizacije, 

Ud™ 9 da razveljavi vsako spremembo, za katero 
stat 'da ni skladna s ci'i'in nameni organizacije ali določbami u,a organizacije. Če svet organizacije meni, da je to 

merno, lahko spremembo predloži Konferenci organizacije, 
lrria enake pristojnosti. 

XIII. ČLEN 
Sprejetje 

1. 
Drir|S^°ra2urn 'e na v0''° za sPr0jetje vsem članicam ali ruženim članicam organizacije. 

^omisija lahko z dvotretjinsko večino svojih članic sprejme v 

kat S,V° dru9e države, ki so članice Združenih narodov, 
Oe koli specializirane agencije te organizacije ali 
Pro<nar°dne a9enc'i® za atomsko energijo in ki predložijo 
sprel^0 Za ^'ans,vo in dajo Izjavo s formalno listino, da lemajo ta sporazum, ki velja ob sprejemu v članstvo. 

3. , 
o a'Ce komisije, ki niso članice ali pridružene članice 
Prev" lahk0 sodelujejo pri dejavnostih komisije, če 
se 2arnei° tak sorazmerni delež stroškov sekretariata, kot 
Hn °'°č' v skladu z ustreznimi določbami pravilnika o n<-nem poslovanju organizacije. 
Čl 
spor"03 a" Pr'družena članica organizacije sprejme ta 
dirali™' k° deP°nira sv°l° "slino o sprejetju pri generalnem 
g6n 

oriu organizacije, in zanjo začne sporazum veljati, ko r™ni direktor prejme tako listino. 

5. Nečlanica organizacije sprejme ta sporazum, ko deponira 
svojo listino o sprejetju pri generalnem direktorju organizacije. 
Članstvo začne veljati na datum, ko komisija odobri prošnjo 
za članstvo v skladu z določbami drugega odstavka tega 
člena. 

6. Generalni direktor organizacije obvesti vse članice komisije, 
vse članice organizacije in generalnega sekretarja Združenih 
narodov o vseh sprejetjih sporazuma, ki veljajo. 

7. Ta sporazum se lahko sprejme s pridržkom, ki začne veljati 
samo, če z njim soglašajo vse članice komisije. Šteje se, da 
so članice komisije, ki ne odgovorijo v treh mesecih od datuma 
uradnega obvestila, sprejele pridržek. Če tako soglasje ni 
doseženo, nacionalne ali regionalne organizacije za 
gospodarsko povezovanje, ki so dale pridržek, ne postanejo 
pogodbenice tega sporazuma. Generalni direktor organizacije 
o vseh pridržkih takoj uradno obvesti vse članice komisije. 

8. Sklicevanja na Konvencijo Združenih narodov o pomorskem 
mednarodnem pravu iz leta 1982 ali druge mednarodne 
sporazume, ki jih vsebuje ta sporazum, ne vplivajo na položaj 
katere koli države v zvezi s podpisom, ratifikacijo ali pristopom 
h Konvenciji Združenih narodov iz leta 1982 ali v zvezi z 
drugimi sporazumi. 

XIV. ČLEN 
Začetek veljavnosti 

Ta sporazum začne veljati na datum prejema pete listine o sprejetju. 

XV. ČLEN 
Območja uporabe 

Članice komisije pri sprejetju sporazuma izrecno navedejo, na 
katera območja se nanaša njihovo sodelovanje. Če ne predložijo 
take izjave, se šteje, da se njihovo sodelovanje nanaša na vsa 
območja, za katera je članica pristojna v mednarodnih odnosih. 
Ob upoštevanju določb XVI. člena se obseg območja uporabe 
lahko spremeni s poznejšo izjavo. 

XVI. ČLEN 
Odpoved in izstop 

1. Članica lahko odpove ta sporazum kadar koli po poteku dveh 
let od datuma, na katerega je sporazum začel veljati zanjo, s 
pisnim obvestilom o odpovedi generalnemu direktorju 
organizacije, ki o odpovedi takoj obvesti vse članice komisije 
in članice organizacije. Obvestilo o odpovedi začne veljati tri 
mesece po datumu, ko ga je generalni direktor prejel. 

2. Članica komisije lahko da obvestilo o odpovedi v zvezi z enim 
ali več območji, za katera je pristojna v mednarodnih odnosih. 
Kadar da članica obvestilo o izstopu iz komisije, navede, na 
katero območje ali območja se ta izstop nanaša. Če ne predloži 
take izjave, se šteje, da se njen izstop nanaša na vsa območja, 
za katera je članica komisije pristojna v mednarodnih odnosih, 
razen pridruženih članic. 

3. šteje se, da je vsaka članica komisije, ki da obvestilo o izstopu 
Iz organizacije, hkrati izstopila tudi iz komisije, in šteje se, da 
se ta izstop nanaša na vsa območja, za katera je ta članica 
pristojna v mednarodnih odnosih, s tem da se šteje, da se tak 
izstop ne nanaša na pridružene članice. 
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XVII. ČLEN 
Razlaga sporazuma in reševanje sporov 

Vsak spor v zvezi z razlago ali uporabo tega sporazuma, če ga 
ne reši komisija, se predloži odboru, ki ga sestavljajo po en član, 
ki ga imenuje vsaka stranka v sporu, poleg tega pa še neodvisni 
predsednik, ki ga izbereta člana odbora. Priporočila takega odbora, 
čeprav niso zavezujoča, so podlaga, na kateri prizadeti stranki 
ponovno proučita zadevo, zaradi katere je prišlo do spora. Če 
spora vtem postopku ni mogoče rešiti, se predloži Meddržavnemu 
sodišču v skladu s statutom sodišča, ali če gre za regionalno 
organizacijo za gospodarsko sodelovanje, ki je članica komisije, 
razsodišču, razen če se stranke v sporu ne dogovorijo za drug 
način reševanja. 

XVIII. ČLEN 
Prenehanje veljavnosti 

Ta sporazum samodejno preneha veljati, kadar se zaradi odpovedi 

sporazuma število članic komisije zmanjša pod pet, razen če5 

preostale članice soglasno ne odločijo drugače. 

XIX. ČLEN 
Potrditev in registracija 

24. 
Besedilo tega sporazuma je bilo prvotno pripravljeno v Rim 

septembra tisoč devetsto devetinštirideset v francoskem Je 

Dva izvoda tega sporazuma in vse spremembe tega spora ^ 
v angleškem, francoskem in španskem jeziku potrdita Pre

jrav 
komisije in generalni direktor organizacije. En izvod se depo 
arhivu organizacije. Drugi izvod se pošlje generalnemu seW®' , 
Združenih narodov v registracijo. Poleg tega generalni dir . 
potrdi kopije tega sporazuma in po eno kopijo pošlje vsak |a(1Ko 
organizacije in tistim nečlanicam organizacije, ki so ali t" 
postale pogodbenice tega sporazuma. 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za kmetijstvo, Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum o ustanovitvi Generalnega sveta za ribištvo v 
Sredozemlju (v nadaljevanju sporazum) je bil sprejet v Rimu 24. 
septembra 1949. Nekdanja Jugoslavija ga je ratificirala leta 1951 
(Uradni list Prezidija Ljudske skupščine FLRJ, št. 25/51), Republika 
Slovenija pa nasledila leta 1997 (Uradni list RS - Mednarodne 
pogodbe, št. 20/97). 

Generalni svet za ribištvo v Sredozemlju (General Fisheries 
Council for the Mediterranean) je bil leta 1949 ustanovljen kot 
svetovalno telo za Sredozemsko morje na podlagi 14. člena statuta 
Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO). Vendar se je 
tekom let in razvoja postopoma preoblikoval, in sicer s 
spremembami sporazuma v letih 1963, 1976, 1993 in 1997. 
Nekdanja Jugoslavija do svojega razpada ni ratificirala nobenih 
sprememb osnovnega sporazuma, zato je Slovenija leta 1997 
nasledila sporazuma v besedilu iz leta 1949. Ker tudi Slovenija 
doslej še ni ratificirala nobenih veljavnih sprememb osnovnega 
sporazuma, bo s tem zakonom ratificiran sporazum v čistopisu, 
z vsemi spremembami (zadnje spremembe, sprejete leta 1997, 
še ne veljajo, potrebna je namreč še ena ratifikacija). 

Spremembe sporazuma so predvidele naslednje: 
■ Svet se je preimenoval v Generalno komisijo za ribištvo v 

Sredozemlju (v nadaljevanju komisija); , 
■ komisija se je spremenila iz zgolj svetovalnega telesa v telo, 

ki lahko določa in sprejema obvezujoča upravljalska navodila 
v ribištvu za države članice; 

- v sporazum so bile vključene določbe obstoja*t 
sodobnejših mednarodnopravnih instrumentov, kot so 
Konvencije ZN o pomorskem mednarodnem pravu, 
Agende 21 (1992) in FAO Kodeksa ravnanja za odgo 
ribištvo (1995); ^ 
odobren je bil previdnostni princip pri sprejemanju ooiw 
na podlagi najboljših znanstvenih spoznanj; _ ^ \i 

- po novem je članstvo v komisiji omogočeno tudi 
drugih ribolovnih območij, katerih ribiška plovila izvajajo n ^ 
v Sredozemlju (npr. Japonska), ter regionalnim ekono^ 
organizacijam (npr. EU); i 

- komisija ima lastni proračun, ki ga med drugim s člana ^ 
plačujejo države članice. Proračun tako sestavljajo ^an ^ge 
držav članic komisije, bodoča plačila za storitve In u ^ 
državam članicam ter donacije. Med donacije sPa 

novem subregionalni FAO projekti s področja Sre(*oZ
hO()(\0 

(COPEMED - tega je plačala Kraljevina Španija za za ,ais 
Sredozemlje) (ADRIAMED in MEDSUDMED - tega je P'*^, 
Italijanska republika za osrednje Sredozemlje) in so s0 

pristojnosti komisije. 
InO Generalna komisija za ribištvo v Sredozemlju je regionain ^ 

za ribištvo v Sredozemskem morju, skupaj s Črnim mori 
njeni pristojnosti je upravljanje obalnega ribolova, "> 
migratomih in visoko migratomih ribolovnih vrst in ribolov v o F 
vodah območja, ki ga pokriva. Pristojna je za razvoj ribogoi ^ 
braklčnih in morskih vodah, ter prekomejno sodeloval 
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Usp^? ribištva in ribogojstva, vključujoč pri tem tudi pomoč pri 
Ubijanju in druge pomoči za države v razvoju. 

^sta^ komis'ia za ribištvo v Sredozemlju ima letne statutarne 
' SAr redn' Pa so fuc" sestank' njenih delovnih teles: c - Znanstveni svetovalni odbor s štirimi pododbori za 

" Q^arnezne načine ribolova in ad hoc delovnimi skupinami; 0 - Odbor za ribogojstvo, ki je najnovejše delovno telo 
*omisije. 

***»> proračun je predviden v 12. členu sporazuma, ki 
poino

,e nove obveznosti za države članice. Komisija bo pričela 
n*ima eloval' v novem režimu šele, ko bo sporazum ratificiralo ra tiffc n,dve tretjini držav članic, kar je trenutno 16 držav (sedaj je 
Ca rat?15'- "9PuW'te Slovenija je bila do sedaj večkrat pozvana, 
"a no IC'ra ta>(0 sPremenien sporazum in uredi svoj status v tem Vo P&oblikovanem delovnem telesu. 
^Vr°Pska 11 " 
ribico la (EU) ie do sedai že deloma izvajala svojo Skupno 
P'ađe tuc*iv Sredozemlju - zlasti glede strukturnih ukrepov, 
Usrt)er 

anifl 'z s,rukturnega sklada Finančni instrument za 
tf'an/c 8 ^ištva (FIUR) in z zmanjševanjem ribiških flot svojih 
usmer■ V skl°P" MAPG IV - četrtega srednjeročnega 
kot zatfValne9a P^grama ribištva. Ker se ti ukrepi niso izkazali 
Poseb °stn'' ie bila dosežena sprememba Skupne ribiške politike, 
Skup^1 Za Sredozemlje. Določen in sprejet je bil Akcijski načrt 
$red 

stl za ohranjanje in trajnostno rabo ribolovnih virov v 
je bocl Skupno ribiško politiko. V postopku sprejemanja 
vir0v Uredba Sveta o ukrepih za trajnostno izkoriščanje ribjih 
°bve?u- Sredozemlju. Vendar so te pozitivne spremembe 
seb/ n '

oc"e sarr>o za države članice EU in vsekakor same na 
Se 2/a'

S° zadostne za rešitev problemov ribištva v Sredozemlju, 
Vsi ukr' ®lede vars,va in trajnostne rabe ribolovnih virov, ker so 
Su. fp' 'n omejitve obvezujoči samo za ribiče iz držav članic 
0<1bora n,pmen ie prevzela pobudo in že sestanku Ribiškega 
konfere O COFI) februarja 2003 napovedala ministrsko 
96nera,nco v Benetkah ter prevzela pobudo za krepitev vloge 
z japQ ne komisije za ribištvo v Sredozemlju, tako da sedaj skupaj nsko skoraj polovično plačuje njeno tekoče poslovanje. 
Dq . 
Ur*iani116 bll° doseženo soglasje glede potrebe po skupnem 
Oose/g rit}'^,va v Sredozemlju, in sicer skupaj in v okviru komisije. 
° načjn ?a 16 bila že tudi zelo visoka stopnja političnega soglasja 
soasi',^0 to doseči in je bila politično potrjena s strani vseh 
v Sredo na ministrski konferenci o trajnostnem razvoju ribištva 
sPrejeti*6rn^U novembra 2003 in izražena v ministrski deklaraciji, 
k0lr,isn na omenjeni konferenci. Z deklaracijo je bila Generalna 
*a že 

a Za ribištvo v Sredozemlju po tem, ko je bila pohvaljena 
v Sre(jPrav^eno delo in že dosežen napredek pri razvoju ribištva 
• korri6ml*U' 0P0z°rjena še na sledeče nerazrešene probleme: 

oda 5 mora imeti dejavno vlogo kot regionalna organizacija, 
cel0T0rna za vr0dnotenje in upravljanje z ribolovnimi viri v 

• član "6™ sredozemsl<em bazenu; 
da b°k l<om's'ie morajo nadaljevati in stopnjevati prizadevanja, 1 k°misija lahko izpolnila svojo nalogo, zlasti s pra vočasnim 
soa°rlianiem Podatkov in informacij ter z dejavnim 
si/o.6 0Vaniem znanstvenikov pri delu Znanstvenega 

' zna°Tee9a 

Pela - vrednotenja pridnenih vrst ter malih in velikih 
komin*1 Ws>' Uvedena v okviru komisije in Mednarodne 
prelf'18 za ohranitev atlantskega tuna (ICCAT), dokazujejo 
stooninerno izkoriščanje več vrst ter potrebo po znižanju nie pogina nedoraslih rib In po ureditvi ribolovnega napora; 

v zvezi z varstvom okolja je treba sprejeti potrebne ukrepe 
za ohranitev biološke raznovrstnosti in celovitosti morskih 
ekosistemov, zlasti v zvezi z neželenim prilovom in zavržkom, 
in (kot glavni problem, izpostavljen na konferenci) 

• prizadevati si je treba za zmanjšanje nelegalnega in 
nereguliranega ribolova, o katerem se ne poroča in ki ogroža 
učinkovitost ukrepov za ohranjanje in upravljanje. 

Hkrati je bila komisija pozvana, da v prvi polovici leta 2004, po 
deponiranju šestnajste listine o ratifikaciji sprememb iz leta 1997, 
skliče izredno zasedanje o avtonomnem proračunu, da bi se 
tako z določitvijo njenega proračuna in njegove dokončne sestave 
ter z določitvijo ukrepov, ki jih pogodbenice želijo izvajati prek 
komisije, končala njena reforma. 

Ob tem so se sredozemske države z ministrsko deklaracijo 
zavezale, da bodo zasnovale in prek komisije izvajale 
sredozemsko politiko, ki bo namenjena zagotavljanju trajnostnega 
izkoriščanja migratornih vrst in virov, ki se jih deli več držav. V ta 
namen se priporoča krepitev znanstvenega vrednotenja staleža 
v celotnem Sredozemlju in organiziranje sistematičnega zbiranja 
ter sporočanja statističnih podatkov o gospodarskem ribolovu in 
ribolovnem naporu. Komisija naj bi prek Znanstvenega 
svetovalnega odbora pripravila konkretne predloge za dosego 
tega cilja in jih predložila članicam najkasneje na 29. zasedanju 
komisije, ki bo predvidoma oktobra 2004. Konkretni predlogi naj bi 
zajemali predvsem razvoj upravljanja z viri in mehanizme za 
njihovo ohranjanje na podlagi pravil o ribolovnem naporu in 
tehničnih ukrepov, ki se štejejo za potrebne. To pomeni tudi 
določitev con oziroma obdobij, v katerih so ribolovne dejavnosti 
prepovedane ali omejene, vključno z varstvom drstišč in ribogojnic 
ter izboljšanjem selektivnosti ribolovnega orodja, da bi se zmanjšal 
njegov negativni učinek na biološko raznovrstnost. 

Sredozemske države so se tudi zavezale, da bodo ustanovile 
delovno skupino za razvoj teh mehanizmov za upravljanje, 
usklajenih na sredozemski ravni. Naloga te delovne skupine bo, 
da pripravi konkretne predloge in jih predloži komisiji najkasneje 
na njenem 29. zasedanju. Obljubljeno je bilo tudi nadaljevanje 
sedanjih subregionalnih programov FAO z namenom, da ni jih še 
izboljšali in zagotovili pokritje celotnega Sredozemskega morja. 

Glavna zadolžitev komisije je boj proti nelegalnemu in 
nereguliranomu ribolovu v Sredozemlju, o katerem se ne poroča, 
zato je bila z ministrsko deklaracijo komisija pozvana, da na svojem 
29. zasedanju sprejme učinkovite ukrepe na podlagi 
Mednarodnega akcijskega načrta FAO za preprečevanje, 
ugotavljanje in eliminacijo nelegalnega in nereguliranega ribolova, 
o katerem se ne poroča (IPOA-IUU). Ob tem so bile sredozemske 
države mnenja, da je treba dati prednost določitvi postopkov za 
prepoznavanje plovil, ki izvajajo nelegalen in nereguliran ribolov, 
o katerem se ne poroča (črni seznam), in ukrepom proti tem 
plovilom, poleg tega pa pripraviti register plovil, ki imajo dovoljenje 
za ribolov (beli seznam). 

Za izvajanje sporazuma bodo potrebna sredstva iz proračuna v 
višini letne članarine, ki bo znašla predvidoma 6100 USD oziroma 
0,81%' proračuna komisije. Članarino, ki je razvidna iz tabele, 
sestavljajo določen fiksni znesek ter dva gibljiva dela, ki se 
izračunata na podlagi BPD ter količini oziroma vrednosti ulova. 
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Predlog razdelitve prispevkov za komisijo 
BDP 1999- 

2001 

Članica 

Osnovni 
zn. 

USD 

Sestavina BDP Sestavina ulov 
Skupa 
j 

USD 

Skup 
aj 

% 
Inde 

ks USD 
GFCM 
mt USD 

Albanija 
Alžirija 
Bolgarija 
Hrvaška 
Ciper 
Egipt 
Francija 
Grčija 
Izrael 

Italija 
Japonska 
Libanon 
Libija 
Malta 
Monako 
Maroko 
Romunija 
Srbija in Črna 

gora 
Slovenija 
Španija 
Sirija 
Tunizija 
Turčija 

ES * 

3 125 
3 125 
3 125 
3 125 
3 125 
3 125 
3 125 
3 125 
3 125 

3 125 
3 125 
3 125 
3 125 
3 125 
3 125 
3 125 
3 125 

3 125 
3 125 
3 125 
3 125 
3 125 
3 125 

3 125 

0 
1 
1 
1 

10 
1 

10 
10 
10 

10 
20 

1 
1 
0 
1 
1 
1 

0 
1 

10 
1 
1 
1 

0 

0 
2 823 
2 823 
2 823 

28 226 
2 823 

28 226 
28 226 
28 226 

28 226 
56452 

2 823 
2 823 

0 
2 823 
2 823 
2 823 

0 
2 823 

28 226 
2 823 
2 823 
2 823 

0 

8600 
164 949 

19 103 
51 093 
15515 

285 210 
188419 
630 772 

23 641 
1551 
461 
943 

9 748 
91000 

9 819 
12 

77 599 
3 663 

1 362 
2611 

315 250 
7 761 

275 305 
657 777 

2 685 
902 

501 
9 614 
1 113 
2 978 

904 
16 623 
10 982 
36 763 

1 378 

90 424 
55 

568 
5 304 

572 
1 

4 523 
214 

79 
152 

18 374 
452 

16 046 
38 337 

156 
543 

3 626 
15 561 

7 061 
8 925 

32 255 
22 571 
42 332 
68 114 
32 729 

121 
775 

59 632 
6516 

11 251 
3 697 
5 948 

10470 
6 161 

3 204 
6100 

49 725 
6 400 

21 993 
44 285 

159 
668 

0,48 
2.07 
0,94 
1.19 
4,30 
3,01 
5,64 
9.08 
4,36 

16,24 
7,95 
0,87 
1,50 
0,49 
0,79 
1,40 
0,82 

0,43 
0,81 
6,63 
0,85 
2,93 
5,90 

21,29 

93 
7 077 

515 
100,0 

0 

AM. DOLARJI 75 000 
262 
500 

412 
500 

750 
000 

Med finančnimi posledicami bo tudi plačilo stroškov za udeležbo 
slovenskih predstavnikov na sejah komisije kot tudi na sestankih 
njenih delovnih odborov, pododborov in delovnih skupin, ko pa se 
bodo iztekle donacije Kraljevine Španije in Italijanske Republike 
na projektu ADRIAMED pa tudi na sejah in aktivnostih teh 
projektov. 

Ha Na podlagi izjav sekretariata komisije lahko domnevamo, °đ ^ 
v bodoče pri teh projektih finančno sodelovale tudi vse o .(J 
članice komisije, vendar teh stroškov sedaj še ne moremo 
(po vsej verjetnosti pa bo razdelitev stroškov projekta P° 
po enakem ključu kot sedaj članarine). 
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čiloga 

IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 

EVROPSKIH SKUPNOSTI 

pre^gjLBred.loga akta: 
Gen p *akona o ratifikaciji Sporazuma o ustanovitvi alne komisije za ribištvo v Sredozemlju 

^aflPflSt predloga akta z določbami "Evropskega 
*aaiažmBa-0 pridružitvi" 

^javedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki 
"anašajo na predloženo gradivo: 

D°ločb( 

b) v 

16 sporazuma se na predloženo gradivo ne nanašajo. 

^Snem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 

c) Razi, lo9i za neizpolnitev obveznosti: 

31 
flrgdipgg akta s predpisi ES ^lMno$t 

a ' Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 
gradivo je v celoti usklajeno s: 

kupno ribiško politiko EU za Sredozemlje, sprejeto 
ecembra 2002 in Akcijskim načrtom Skupnosti za 
ranjanje in trajnostno rabo ribolovnih virov v Sredozemlju 

P°d Skupno ribiško politiko, sprejetim 22. decembra 2002 
°OM (2002) 535 final 

b.) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 
DA 
c.) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z 
zooral nevedenlmi pravnimi viri ES(leto) 

5} Ali SO zgoral ngvedenl pravi viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

61 Ali le predlog akta preveden In v kateri lezik? 

7) Sodelovanje neodvisnih stokovnjakov (PHARE, TAIEX, 
Komisija ES, države članice ES, SIGMA, OECD, Univerza,...) 

Sodelovali so strokovnjaki Združenih narodov FAO projekta 
Adriamed in sekretariata GFCM 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev 

Vodja pravne službe: 

, MojcaiGeč-Zvržiiia univ. dipl. prav. 

" %c 

ancBUT 
MINISTER 

r 

febrfar2004 35 poročevalec, št. 9 



  —   

' 

  

'; • ti 

. 
. ' ■ ... 

. 

//.■-v 

■ 
:k\ f ' ■>"•> ■ ':;r^ ' /"•■ '■>§'#'t. '>«? 

> ''IBS 

Si ; S-i v< | 

• v;. 

- 

-  

' 
, .. , 

. - ■ ••••: 

i . v :■ J ' 

' i* i ( tj i',: 
.T ■ 

' •'' V • 

■ v .. 

. r . - 

.... 

. 

poročevalec, št. 9 36 6. februar 2^ 



pfedl °g zakona o 

Ratifikaciji sporazuma med vlado 

o Republike Slovenije in kabinetom 

ministrov ukrajine o pomorskem 

prometu (bukpmi 

'^Aim- 

VUDA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA; 
Št, 2003-1811-0177 
LillKl.— 344-13/2003-2 4 bljana, 29.01.2004 

®vilka: 

do^!*- Flepub'ike Slovenije je na 59. redni seji dne 29.01.2004 l0C|la besedilo: 

VLAnDL0GA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
Mimio? REpUBLIKE SLOVENIJE IN KABINETOM '"'STROV UKRAJINE O POMORSKEM PROMETU, 

poj p°Silja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. 

ođstavk'k—-Državne9a 2bora Republike Slovenije in tr ;a 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

člena 
tretjega 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
- Jakob Presečnik, minister za promet, 
- Andrej Logar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
Branko Mahne, državni sekretar v Ministrstvu za promet, 

- Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 
zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

n t, ZAKON u RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO 
... „ REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN KABINETOM MINISTROV UKRAJINE O 

POMORSKEM PROMETU 

2. člen 

Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in angleškem 
jeziku glasi:* 

1. člen 
^atifiCira 
mini*8 sPorazum med Vlado Republike Slovenije in Kabinetom 
2003 w . .krajine o pomorskem prometu, podpisan 10. novembra v Mublr ' liani. 

Besedilo sporazuma v ukrajinskem jeziku je na vpogled v Sektorju za 
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve. 
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SPORAZUM d) se ne uporabljajo za predpise v zvezi z vstop"111 

bivanjem tujcev. 

MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

KABINETOM MINISTROV UKRAJINE 

O POMORSKEM PROMETU 

Vlada Republike Slovenije in Kabinet ministrov Ukrajine 
(v nadaljevanju pogodbenici) sta se 

- v želji, da bi spodbudila razvoj trgovskih in gospodarskih 
odnosov med državama, 

- z namenom, da bi spodbudila odnose in dosegla tesnejše 
sodelovanje na področju pomorskega prometa med 
državama, 
v želji, da bi razvila pomorski promet med državama na podlagi 
enakosti in vzajemne koristi, 

- v želji, da bi prispevala k razvoju mednarodne plovbe na 
podlagi načel svobodne plovbe, 
sporazumela, kot sledi: 

1. ČLEN 

Namen tega sporazuma je: 
- urediti in razviti odnose med državama na področju 

pomorskega prometa, 
- zagotoviti tesno sodelovanje na področju pomorskega 

prometa, 
- izogibati se dejanjem, ki bi bila škodljiva za normalen razvoj 

pomorskih dejavnosti. 

2. ČLEN 

V tem sporazumu: 

1. izraz "ladja pogodbenice" pomeni vsako ladjo, ki je registrirana 
na območju države te pogodbenice in plove pod njeno zastavo 
v skladu z njenim pravom. Ta izraz pa ne vključuje: 
• vojnih ladij, 
- javnih ladij, ki se uporabljajo v nekomercialne namene, 

ribiških ladij. 
2. Izraz "član posadke" pomeni poveljnika ali katero koli osebo, 

ki je zaposlena na ladji in na njej opravlja dolžnosti in storitve 
in katere ime je vključeno na seznam posadke. 

3. ČLEN 

1. Ta sporazum se uporablja na območju, ki vključuje teritorialno 
morje Republike Slovenije po eni strani, in na območju, ki 
vključuje teritorialno morje Ukrajine po drugi strani. 

2. Pogodbenica zagotavlja ladjam druge pogodbenice enako 
obravnavo kot svojim lastnim ladjam glede prostega dostopa 
do pristanišč, uporabe pristanišč za nakladanje in razkladanje 
tovora ter vkrcavanje in izkrcavanje potnikov, za opravljanje 
trgovskih dejavnosti, uporabo vseh navigacijskih storitev kot 
tudi glede plačila pristaniških pristojbin in pristaniških dajatev. 

3. Določbe drugega odstavka tega člena: 
a) se ne uporabljajo za pristanišča, ki niso odprta za vstop 

tujih ladij, 
b) se ne uporabljajo za dejavnosti, ki jih vsaka pogodbenica 

pridrži za svoje organizacije in podjetja, vključno še zlasti 
z notranjo kabotažo in morskim ribištvom, 

c) ne obvezujejo pogodbenice, da priznava ladjam druge 
pogodbenice oprostitve od zahtev obvezne pilotaže, ki jo 
priznava svojim lastnim ladjam, 

4. ČLEN 

Pogodbenici v skladu s svojo zakonodajo sprejmeta vse m°^a 
ukrepe za skrajšanje postanka ladij v svojih pristaniščih 1 

poenostavitev upravnih, carinskih in sanitarnih postopk 
veljajo v teh pristaniščih. 

5. ČLEN 

1. Listine, ki potrjujejo državno pripadnost ladij, izmeritVg^j 
spričevala in druge ladijske listine, ki jih izda ali prizna en 
pogodbenic, prizna tudi druga pogodbenica. . , n8 

2. Za ladje pogodbenice, ki imajo izmeritvena spričevala. iz 
v skladu z Mednarodno konvencijo o izmeritvi ladij iz 
1969, ni potrebna ponovna izmeritev v pristaniščih 
pogodbenice. 

6. ČLEN 
. v Kijih 

1. Pogodbenici priznata osebne dokumente pomorščaKov, ^ 
izdata pristojna organa druge pogodbenice, in la 

imetnikom takih dokumentov pravice, ki jih do11° ^ 
Konvencija o olajšavah v mednarodnem pomorskem Pr0 

iz leta 1965 in Konvencija MOD št. 108 o osebnih dokud 
pomorščakov iz leta 1958. 

Ta osebna dokumenta sta: r5ka 
- za slovenske pomorščake - slovenska po^° 

knjižica, njCa 
- za ukrajinske pomorščake - osebna izkaz 

pomorščaka. 

Pogodbenici se ob kakršnih koli spremembah Pri 

omenjenih osebnih dokumentih medsebojno obvesti 
diplomatski poti. 

vstoP 
2. Pogodbenici pa si pridržujeta pravico, da zavrnem 

katere koli osebe z zgoraj navedenima dokumen ^ 
pomorščakov, ki jo štejeta za nezaželeno, na svoje obm 

7. ČLEN 
Z 

1. Katera koli oseba, ki je imetnica osebnega dokumenta 
člena tega sporazuma, lahko brez vizuma odide na k°F> 
biva v mejah mesta, v sklopu katerega leži Pr'st® je 
postanka, medtem ko se ladja zadržuje v tem pristanis < 
je vključena na seznam ladijske posadke In seznam 0 ^ 
ki ju poveljnik ladje izroči pristaniškemu organu. Pri °. _vriih 
na kopno in vrnitvi na ladjo se taka oseba ravna po ve' 
predpisih. ^ ga 

2. Katera koli oseba, ki je imetnica osebnega dokumenta, g 
izda ena od pogodbenic in je omenjen v 6. ^'0nU

cjstvO 
sporazuma, ima ne glede na uporabljeno prevozno sr0 s0 
pravico vstopiti na območje druge pogodbenice, zato ^ 
vkrca na svojo ladjo, da je premeščena na drugo ladjo 
se vme v svojo državo. et,ni 

3. V vseh primerih iz drugega odstavka tega člena morajo o ^ 
dokumenti vsebovati vizum druge pogodbenice. V|Z 

izda, kakor hitro je mogoče. ^a 
4. Kadar se član posadke, ki ima osebni dokument iz 6- iz 

tega sporazuma, Izkrca v pristanišču pogodbenig 
zdravstvenih razlogov ali drugih razlogov, ki jih PflS_bno 
organa priznata za veljavne, slednja dasta P° ' 
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obVO'ienje, da ta oseba ostane na njenem območju in da se 
Morebitnemu zdravljenju v bolnišnici vrne v svojo državo 

_ fekla ali odide v drugo pristanišče vkrcanja s katerim koli 
5 poznim sredstvom. 

®z vpliva na določbe 6. in 7. člena tega sporazuma se še 
Prej uporabljajo določbe, ki na območjih pogodbenic veljajo 
zvezi z vstopom, bivanjem in odstranitvijo tujcev. 

8. ČLEN 

Pristojni sodni organi pogodbenic ne smejo sprejeti zahtevkov, 

lari ai° 'z P°9°dbe 0 opravljanju storitev člana posadke 
dini'6 c'ru9e pogodbenice, brez soglasja pristojnega 

2. °matskega ali konzularnega uradnika druge pogodbenice, 
na | P°sac"<e 'ac|je ene od pogodbenic stori kaznivo dejanje adji, medtem ko je ladja v teritorialnih vodah druge 

9odbenice, ga pristojni sodni organi druge pogodbenice ne 
di 6,0 kazensko preganjati brez soglasja pristojnega 
za« atskega ali konzularnega uradnika države, pod katere avo plove ladja, razen: 

Ce posledice kaznivega dejanja segajo na območje druge 
b Pogodbenice, 

^ kaznivo dejanje ogroža javni red v tej državi ali njeno 
varnost, 
^e je po zakonu te pogodbenice kaznivo dejanje hudo 
kaznivo dejanje, 

i® kaznivo dejanje storjeno zoper katero koli osebo, ki 
član posadke ladje, in 

6 je kaznivo dejanje povezano z nedovoljeno trgovino z 
3, oQ| .°9ami in psihotropnimi snovmi. 

Prist 8 dru9e9a odstavka tega člena ne vplivajo na pravico 
pr^ °'nih sodnih organov vsake pogodbenice do nadzora in 

kave, ki jo imajo v skladu s svojo zakonodajo. 

9. ČLEN 
1' Će i 

na h 6ne °C' P°9oc")en'c doživi brodolom, nasede, jo vrže 
po a'° al' se ji zgodi kakšna druga nezgoda ob obali druge 
POQorih'eniCe' Sla 'ad'a in ,ovor na območju te druge 
nifin deležna enake obravnave, kot je zagotovljena 

2, pQs 'astnim ladjam in tovoru. 
ob v 'n P°tn'k°m kot tudi ladji sami in njenemu tovoru sta 
obSfi

Sakem času zagotovljeni zaščita in pomoč v enakem 3. Doiofh k0' n'0nim 'astnim ladjam. 
ali t te9a člena ne vplivajo na pravice ene od pogodbenic 
°dšk h ■' k' 'ih ,a P°9odbenica pooblasti, do ustrezne 
iacjj 0cj.nine za kakršne koli ukrepe, sprejete za reševanje 

i h pomoč ladji, posadki, potnikom in tovoru. 
razto 'acl'a P°škodovana, njen tovor in predmeti, ki so bili V-ieni ali rešeni s te ladje v primerih, določenih v prvem 
(ja . u ,0ga člena, niso zavezani plačilu carin pod pogojem, 
Don^dos,av,ieni za uporabo ali potrošnjo na območju druge 

sjodbenice. 

10. ČLEN 
i?v • 

Po90dbenic.e do'0čb 'ega sporazuma sta pristojna organa 

*a^'ado n republike Slovenije - Ministrstvo za promet, 
Kabin« min'strov Ukrajine - Ministrstvo za promet. 

11. ČLEN 

Pogodbenici se sporazumeta: 
a) da bosta spodbujali udeležbo ladij pogodbenic v dvostranskem 

pomorskem prometu v skladu s trgovinskimi pogodbami. V ta 
namen še zlasti spodbujata ustanovitev skupnih pomorskih 
linij po načelih enakosti in vzajemne koristi; 

b) da ne bosta ovirali ladij pogodbenic pri udeležbi pri pomorskem 
prometu med pristanišči druge pogodbenice in pristanišči 
tretjih držav. 

Določbe tega člena ne omejujejo pravice ladij tretjih držav, da 
sodelujejo v pomorskem prometu med pristanišči pogodbenic. 

12. ČLEN 

Pogodbenici si v skladu s svojo notranjo zakonodajo še naprej 
prizadevata podpirati in razvijati učinkovito sodelovanje med organi 
in trgovskimi organizacijami, ki delujejo na področju pomorskega 
prometa v njunih državah. Še zlasti se pogodbenici sporazumeta, 
da bosta podpirali medsebojna posvetovanja in izmenjavo 
informacij med ustreznimi ladjarskimi organizacijami in podjetji. 

13. ČLEN 

Za izvajanje tega sporazuma pristojna organa pogodbenic 
ustanovita skupno komisijo. 

Skupna komisija se sestane na zahtevo katere koli pogodbenice. 

Kakršen koli spor, ki izhaja iz razlage uporabe tega sporazuma, 
rešuje skupna komisija. 

Če skupna komisija ne doseže rešitve, se spor rešuje po 
diplomatski poti. 

14. ČLEN 

1. Pogodbenici druga drugo po diplomatski poti obvestita o 
dokončanju postopkov, potrebnih za začetek veljavnosti tega 
sporazuma. 

2. Ta sporazum začne veljati na datum zadnjega od uradnih 
obvestil, kot je določeno v prejšnjem odstavku, in velja za 
nedoločen čas. 

3. Vsaka pogodbenica lahko odpove ta sporazum z uradnim 
obvestilom drugi pogodbenici po diplomatski poti. 

4. Odpoved začne veljati na dan izteka šestmesečnega obdobja 
po datumu, na katerega je ena od pogodbenic prejela to uradno v 
obvestilo. 

V dokaz tega sta podpisana, ki sta ju za to pravilno pooblastili 
njuni vladi, podpisala ta sporazum. 

Sestavljeno v Ljubljani dne 10. novembra leta 2003. v dveh 
izvirnikih v slovenskem, ukrajinskem in angleškem jeziku kot 
enako verodostojnih besedilih. Ob razlikah v razlagi tega 
sporazuma prevlada angleško besedilo. 

Za Vlado Za Kabinet ministrov 
Republike Sloveni|e Ukrajine 

Branko MAHNE, l.r. Volodimir KORNIJENKO, l.r. 
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3. člen 

Za izvajanje tega sporazuma skrbi Ministrstvo za promet. 

4. člen 

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

listu 

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum sta dne 10. novembra 2003 v Ljubljani podpisala 
državni sekretar v Uradu za pomorstvo Ministrstva za promet g. 
Branko Mahne in prvi namestnik ministra za promet Ukrajine g. 
Volodimir Kornijenko 

Razlogi za sklenitev sporazuma so v ureditvi razmerij na področju 
pomorskega prometa, njegovi bistveni elementi pa so organizirati 
in razviti dvostranske odnose med državama na področju 
pomorskega prometa, zagotoviti usklajenost dejavnosti 
pomorskega prometa, izogibati se vsakemu ukrepanju, ki lahko 
škodi normalnemu razvoju dejavnosti pomorskega prometa, 
spodbujati splošen razvoj trgovskih in gospodarskih odnosov 
med državama in spodbujati sodelovanje z namenom promocije 
pristanišč obeh držav. 

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

Ratifikacija sporazuma ne bo zahtevala spremembe velj^° 
zakonodaje oziroma sprejemanja nove. 

Sporazum je usklajen z evropsko zakonodajo, izjava o skladb 
je priložena. 

V zvezi z uresničevanjem sporazuma ne bo potrebno zag 
dodatnih finančnih sredstev. 



št.: 
20-02.2002 

M£®!:IKA SLOVENIJA 
2n

TRSTV0 ZAPROMET 
Uftn r 28 P°morstvo gtaova 4 
535 LJUBLJANA 

Vaša št.: 
Datum: 

Zadeva,- Izjava o skladnosti predloga zakona ali drugega 
splošnega akta s predpisi evropskih skupnosti 

1. 
Nasl0< 
Slo V pred,09a aMa: Sporazum med Vlado Republike 
Pfornet''8 Kabine,om minl8,rov Ukrajine o pomorskem 

Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega 
Porazuma o pridružitvi« 

Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, 
86 nanašajo na predloženo gradivo: 

IV. M 

IV od)!8!8!!'po9lavjs (Pretok delovne sile). 
Slovan? Poglavje (Opravljanje storitev med skupnostjo in 
Vi nil°)- 
Vi. ortrt6,6^' Gospodarsko sodelovanje (prevoz). el®k, Prepoved fiskalne diskriminacije. 

0Kl
kaksnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče 

DV®znostl Izpolnjene: 
V celoti. 

Razl°gl za neizpolnitev obveznosti: 
Jih m. 

Direktiva 98/42/EC, ki dopolnjuje Direktivo 95/21/EC kar zadeva 
PSC (v celoti). 
Mednarodna konvencija o civilni odgovornosti za škodo, 
povzročeno z onesnaženjem z nafto, 1969 - CLC (v celoti), 
Mednarodna konvencija o ustanovitvi Mednarodnega sklada za 
povrnitev škode, nastale zaradi onesnaženja z nafto, 1971 -FUND 
(v celoti). 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES? 

Da. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

Jih ni. 

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

Predlog je usklajen s predpisi ES. 

5. Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

Ne. 

6. Ali je predlog akta preveden In v kateri jezik? 

Da, v angleški jezik. 

7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX, 
Komisija ES, države članice ES, SIGMA, OECD, 
Univerza,...) 

Pri pripravi besedila niso sodelovali neodvisni strokovnjaki. 

Skladi "ost predloga akta s predpisi ES 
D|rektl< 

uskM8'0 na Predl09 akta z navedbo usklajenosti (v celoti aleno, delno usklajeno, neusklajeno): 

»^ems/Ec ki dopolnjuje Direktivo 96/98/EC o opremi ladje 

Pog^a 98f55/EC ki dopolnjuje Direktivo 93/75/EEC o minimalnih 
sl<uPnošt' ''h mora'° izpolnjevati ladje, namenjene v pristanišče • ki prevažajo nevaren tovor (v celoti). 

ve oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 

Dir, 

S. Povezava z državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev 

Državni program ni upoštevan. 

URAD ZA POMORSTVO 
Branko MAHNE, 
državni sekretar 

MINISTER 
Jakob Presečnik 

PRAVNA SLUŽBA 
Jože Taler, 

državni podsekretar 
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p|,edl °9zakona o 

Ratifikaciji severnoatlaniske 

Zgodbe inisap) 

0 'EPA iii7 - m 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Š.G,, 3"1811"0049 

LinKi 8°3-05/2001-9 bliana, 22.01.2004 

đl^*-,Flepub'ike s,ovenije je na 58. redni seji dne 22.01.2004 ul0C»a besedilo: 

Predloga zakona o ratifikaciji severno- 
atlantske pogodbe, 

ki 
„"J v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
0(jst v"'ka Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 

v*a 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

V|gJa R0Publike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Dri/ 9Publike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika zavnega zbora 

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

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
- dr. Anton Grizold, minister za obrambo, 

Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 

- dr. Milan Jazbec, državni sekretar v Ministrstvu za 
obrambo, 
Borut Mahnič, državni podsekretar, vodja Sektorja za 
NATO v Ministrstvu za zunanje zadeve, 

- Meta Bole, državna podsekretarka, vodja Sektorja za 
mednarodnopravne zadeve v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 

- Miran Bogataj, državni podsekretar v Ministrstvu za 
obrambo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

RAT.r- ZAKON 
^'KACIJI SEVERNOATLANTSKE POGODBE 

1. člen 
cir 

4. apri|_ f8 ^evern°a'lantska pogodba, podpisana v Washingtonu 
949, kakor je bila dopolnjena s: 

Poa°rth°l0m 0 PristoPu Grčije in Turčije k Severnoatlantski 
prot k poclPisanim v Londonu 17. in 22. oktobra 1951; 
Seve° 0 Prist0Pu Zvezne republike Nemčije k 1g54

rnoa,lantski pogodbi, podpisanim v Parizu 23. oktobra 

P0dn>k°'Orn 0 Pris,0Pu Španije k Severnoatlantski pogodbi, 
Pro,^®anim v Bruslju 10. decembra 1981; 
p*0'0" o pristopu Češke republike k Severnoatlantski 
prot t' po<1Pisanim v Bruslju 16. decembra 1997; 
Seve° 0 Pris,°Pu Republike Madžarske k 
I9g7.rn°a,|antski pogodbi, podpisanim v Bruslju 16. decembra 

P°qorih'0m 0 Pr's,0Pu Republike Poljske k Severnoatlantski bi. podpisanim v Bruslju 16. decembra 1997; 

Protokolom o pristopu Republike Bolgarije k Severnoatlantski 
pogodbi, podpisanim v Bruslju 26. marca 2003; 
Protokolom o pristopu Romunije k Severnoatlantski pogodbi, 
podpisanim v Bruslju 26. marca 2003; 
Protokolom o pristopu Republike Litve k Severnoatlantski 
pogodbi, podpisanim v Bruslju 26. marca 2003; 
Protokolom o pristopu Republike Latvije k Severnoatlantski 
pogodbi, podpisanim v Bruslju 26. marca 2003; 
Protokolom o pristopu Republike Estonije k Severnoatlantski 
pogodbi, podpisanim v Bruslju 26. marca 2003; > 
Protokolom o pristopu Slovaške republike k Severnoatlantski 
pogodbi, podpisanim v Bruslju 26. marca 2003 in 
Protokolom o pristopu Republike Slovenije k Severnoatlantski 
pogodbi, podpisanim v Bruslju 26. marca 2003. 

2. člen 

Besedilo Severnoatlantske pogodbe se v izvirniku v angleškem 
jeziku in prevodu v slovenski jezik glasi: 
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SEVERNOATLANTSKA POGODBA 

Pogodbenice te pogodbe ponovno potrjujejo svoje zaupanje v 
cilje in načela Ustanovne listine Združenih narodov ter svojo željo, 
da bi z vsemi narodi in vladami živele v miru. 

Odločene so varovati svobodo, skupno dediščino in civilizacijo 
svojih narodov, temelječe na načelih demokracije, osebne 
svobode in vladavine prava. 

Prizadevajo si za spodbujanje stabilnosti in blaginje na 
severnoatlantskem območju. 

Odločene so združiti svoja prizadevanja za kolektivno obrambo 
ter ohranitev miru in varnosti. 

Zaradi tega soglašajo s to Severnoatlantsko pogodbo: 

1. člen 

Pogodbenice se zavezujejo, da vse mednarodne spore, v katere 
bi bile lahko vpletene, rešujejo miroljubno, kot določa Ustanovna 
listina Združenih narodov, tako da mednarodni mir, varnost in 
pravičnost niso ogroženi, in da se v svojih mednarodnih odnosih 
vzdržijo grožnje s silo ali uporabe sile na način, ki ni v skladu s cilji 
Združenih narodov. 

2. člen 

Pogodbenice bodo s krepitvijo svojih svobodnih institucij, 
doseganjem boljšega razumevanja načel, na katerih temeljijo te 
institucije, in s spodbujanjem razmer, ki omogočajo stabilnost in 
blaginjo, prispevale k nadaljnjemu razvoju miroljubnih in prijateljskih 
mednarodnih odnosov. V svojih mednarodnih gospodarskih 
politikah si bodo prizadevale za odpravo sporov in bodo spodbujale 
gospodarsko sodelovanje med posameznimi ali vsemi 
pogodbenicami. 

3: člen 

Za učinkovitejše doseganje ciljev te pogodbe bodo pogodbenice 
z nenehno in učinkovito samopomočjo ter vzajemno pomočjo 
vsaka zase in skupaj vzdrževale in razvijale svojo individualno in 
kolektivno sposobnost upreti se oboroženemu napadu. 

4. člen 

Pogodbenice se bodo med seboj posvetovale, kadar koli bo po 
mnenju katere od njih ogrožena ozemeljska celovitost, politična 
neodvisnost ali varnost katere koli pogodbenice. 

Vsak tak oborožen napad in vsi posledično sprejeti ukrep' ^ 
takoj sporočijo Varnostnemu svetu. Taki ukrepi prenehal0' 
Varnostni svet ukrene, kar je potrebno za ponovno vzpos,aV 

in ohranjanje mednarodnega miru in varnosti. 

6. člen 

Za namen 5. člena se šteje, da oborožen napad na ®n0|^|j 
večpogodbenic vključuje oborožen napad na ozemlje katere 
pogodbenice v Evropi ali Severni Ameriki, na departmaje Fran v 
v Alžiriji, na zasedbene sile katere koli države pogodbenic ^ 
Evropi, na otoke pod jurisdikcijo katere koli pogodbenice ^ 
severnoatlantskem območju severno od rakovega povratni8 

na plovila ali zrakoplove katere koli pogodbenice. 

7. člen 
. i/j $0 

Ta pogodba ne vpliva na pravice in obveznosti pogodbenic, ^ 
članice Združenih narodov, izhajajoče iz Ustanovne listine. in 

ne razlaga, kot da kakor koli vpliva nanje ali na Pr'"Jaflga 
odgovornost Varnostnega sveta za ohranjanje mednarodn 
miru in varnosti. 

8. člen 

Vsaka pogodbenica izjavlja, da nobena mednarodna obvez" 
ki zdaj velja med njo in katero koli drugo pogodbenico ali ^ 
državo, ni v nasprotju z določbami te pogodbe, in se zavezuje, 
ne bo prevzela nobene mednarodne obveznosti, ki je v nasp 
s to pogodbo. 

9. člen 

Pogodbenice s to pogodbo ustanovijo svet, v katerem je zastop®^ 
vsaka od njih, da bo obravnaval zadeve v zvezi z jzvajanie k0j 
pogodbe. Svet je organiziran tako, da se lahko kadar koli 
sestane. Svet ustanovi potrebne pomožne organe; Pre .3. 
takoj ustanovi obrambni odbor, ki priporoči ukrepe za izvaja") 
in 5. člena. 

10. člen 

Pogodbenice lahko s soglasnim dogovorom povabijo kater® ^ 
drugo evropsko državo, ki je sposobna podpreti načela te P°9 pj 
in prispevati k varnosti severnoatlantskega območja, da Pn 

k tej pogodbi. Tako povabljena država lahko postane P°9oC,by|a()i 
te pogodbe z deponiranjem svoje listine o pristopu Pri ^ 
Združenih držav Amerike. Vlada Združenih držav Amerik 
vsako od pogodbenic obvestila o deponiranju vsake take lis1 

pristopu. 

5. člen 

Pogodbenice soglašajo, da se oborožen napad na eno ali 
večpogodbenic v Evropi ali Severni Ameriki šteje za napad na 
vse pogodbenice; in zaradi tega soglašajo, da bo v primeru takega 
oboroženega napada vsaka od njih ob uresničevanju pravice do 
individualne ali kolektivne samoobrambe, ki jo priznava 51. člen 
Ustanovne listine Združenih narodov, pomagala tako napadeni 
pogodbenici ali pogodbenicam s takojšnjim individualnim in z 
drugimi pogodbenicami dogovorjenim ukrepanjem, ki se ji zdi 
potrebno, vključno z uporabo oborožene sile, da se ponovno 
vzpostavi in ohranja varnost severnoatlantskega območja. 

11. člen 

Pogodbenice to pogodbo ratificirajo in njene določbe 
skladu s svojimi notranjepravnimi postopki. Listine o ratif'k8 

čim prej deponirajo pri Vladi Združenih držav Amerike, ki ^ 
druge podpisnice uradno obvestila o vsakem d8P0f*" : po 
Pogodba začne med državami, ki so jo ratificirale, veljati ta j 
deponiranju listin o ratifikaciji večine podpisnic, vključno z "s' 
o ratifikaciji Belgije, Kanade, Francije Luksemburga, Nizozem 
Združenega kraljestva In Združenih držav, za druge držav 
začne veljati na dan deponiranja njihovih listin o ratifikaciji- 
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12. člen 

pog^?e,itl 'etih veljavnosti te pogodbe ali kadar koli pozneje se 
"amen če ka,era ocl niih ,0 zahteva. skupaj posvetujejo z 
takrat °m' '° Pre9'edai° in P" ,em upoštevajo dejavnike, ki 
vlivajo na mir in varnost na severnoatlantskem območju, 

Ustano° Z- razv°iem dogovorov na svetovni in regionalni ravni po 
"liru i Vni Združenih narodov za ohranjanje mednarodnega ln Urnosti. 

13. člen 

^°9odb'Set'^ let'^ ve,iavnos,i ,e pogodbe lahko katera koli en|ca preneha biti pogodbenica eno leto po tem, ko je 

obvestilo o odpovedi poslala Vladi Združenih držav Amerike, ki 
bo vlade drugih pogodbenic obvestila o deponiranju vsakega 
obvestila o odpovedi. 

14. člen 

Ta pogodba, katere angleško in francosko besedilo sta enako 
verodostojni, se hrani v arhivu Vlade Združenih držav Amerike. 
Ta vlada bo vladam drugih podpisnic poslala pravilno overjene 
izvode. 

V potrditev tega so podpisani pooblaščenci podpisali to pogodbo. 

Sestavljeno v VVashingtonu 4.aprila 1949. 

PROTOKOL O PRISTOPU GRČIJE IN TURČIJE 
K SEVERNOATLANTSKI POGODBI 

v fi6nice Severnoatlantske pogodbe, podpisane 4. aprila 1949 sningtonu, se, 

Covolin 
P°večau 

e* da se bo varnost severnoatlantskega območja 
P°gocjbj s Potopom Kraljevine Grčije in Republike Turčije k tej 

a2urnejo o naslednjem: 

Ob i-člen 
^ehife9"^ vel)avnos,i tega protokola Vlada Združenih držav 
RepUb|ik

v 'menu vseh pogodbenic Vladi Kraljevine Grčije in Vladi 
^°9odbi ^ Tur^''e Pošlje vabilo za pristop k Severnoatlantski 
^raijevi' 

ot se 'shko spremeni z 2. členom tega protokola. S tem 
dnem, |<0 'a in Republika Turčija postaneta pogodbenici z 
Pristopu 

Vskladu z 10. členom pogodbe deponirata svoji listini o 
Pri Vladi Združenih držav Amerike. 

II. ČLEN 

Po9°đbeUt)'^a Turi'ia postane pogodbenica Severnoatlantske 
^Ponirg' SS ^' ^'en Pogodbe z dnem, ko Vlada Republike Turčije 
Spr®TieniS!0'0 'is,ino 0 pristopu pri Vladi Združenih držav Amerike "• kot sledi: 

PoS)0(jbl!,ne 5' člena se šteje, da oboroženi napad na eno ali več lc vključuje oboroženi napad - 

Atierik'111''6 ka,ere ko" pogodbenice v Evropi ali Severni • na departmaje Francije v Alžiriji, na ozemlje Turčije 

ali na otoke pod jurisdikcijo katere koli pogodbenice na 
severnoatlantskem območju severno od rakovega povratnika; 

(ii) na sile, plovila ali zrakoplove katere koli pogodbenice, ko so 
na teh ozemljih ali na katerem koli drugem območju v Evropi, 
na katerem so bile nameščene zasedbene sile katere koli 
pogodbenice na dan, ko je začela pogodba veljati, ali v 
Sredozemskem morju ali na severnoatlantskem območju 
severno od rakovega povratnika ali nad temi ozemlji ali 
območji." 

III. ČLEN 

Ta protokol začne veljati, ko vsaka pogodbenica Severnoatlantske 
pogodbe uradno obvesti Vlado Združenih držav Amerike, da ga 
je sprejela. Vlada Združenih držav Amerike obvesti vse 
pogodbenice Severnoatlantske pogodbe o datumu prejema 
vsakega takega uradnega obvestila in datumu začetka veljavnosti 
tega protokola. 

IV. ČLEN 

Ta protokol, katerega angleško in francosko besedilo sta enako 
verodostojni, se deponira v arhivu Vlade Združenih držav Amerike. 
Ta vlada pošlje pravilno overjene kopije protokola vladam vseh 
pogodbenic Severnoatlantske pogodbe. 

V potrditev tega so podpisani pooblaščenci podpisali ta protokol. 

Na voljo za podpis v Londonu, 17. oktobra 1951 
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PROTOKOL O PRISTOPU ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE 
K SEVERNOATLANTSKI POGODBI 

Pogodbenice Severnoatlantske pogodbe, podpisane 4. aprila 1949 
v VVashingtonu, se, 

zadovoljne, da se bo varnost severnoatlantskega območja 
povečala s pristopom Zvezne Republike Nemčije k tej pogodbi, in 

seznanjene, da je Zvezne Republika Nemčija z izjavo z dne 
3.oktobra 1954 sprejela obveznosti iz 2. člena Ustanovne listine 
Združenih narodov in se je ob pristopu k Severnoatlantski pogodbi 
zavezala, da se bo vzdržala kakršnih koli dejanj, ki bi bila 
neskladna s strogo obrambno naravo te pogodbe, in 

nadalje seznanjene, da so se vse vlade članice pridružile izjavi, ki 
so jo prav tako 3.oktobra 1954 v zvezi z omenjeno izjavo Zvezne 
Republike Nemčije dale vlade Združenih držav Amerike, 
Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter 
Francoske republike, 

sporazumejo o naslednjem: 

l.člen 

Ob začetku veljavnosti tega protokola Vlada Združenih držav 
Amerike v imenu vseh pogodbenic Vladi Zvezne republike Nemčije 
pošlje vabilo za pristop k Severnoatlantski pogodbi. S tem Zvezna 
republika Nemčija postane pogodbenica z dnem, ko v skladu z 
10. členom te pogodbe deponira svoje listine o pristopu pri Vladi 

Združenih držav Amerike. 

II. člen 

Ta protokol začne veljati, ko (a) vsaka P0?0^^ 
Severnoatlantske pogodbe uradno obvesti Vlado Združenin ^ 
Amerike, da ga je sprejela, (b) so pribelgijski vladi deponiran 
listine o ratifikaciji Protokola o spremembah in d°P° "gjj 
Bruseljske pogodbe in(c) so pri Vladi Zvezne republike N 0 
deponirane vse listine o ratifikaciji ali odobritvi Konven

ženi(i 
prisotnosti tujih sil v Zvezni republiki Nemčiji. Vlada ZdfU ^ 
držav Amerike obvesti vse pogodbenice Severnoatla 
pogodbe o datumu prejema vsakega takega uradnega od 
in datumu začetka veljavnosti tega protokola. 

III. člen 
ta Ta protokol, katerega angleško in francosko besedilo sw 

verodostojni, se deponira v arhivu Vlade Združenih držav Am ^ 
Ta vlada pošlje pravilno overjene kopije protokola vladam 
pogodbenic Severnoatlantske pogodbe. 

V potrditev tega so podpisani pooblaščenci podpisali ta Pr0'° 
A riavets'0 

Podpisano v Parizu triindvajsetega oktobra tisoč 
štiriinpetdeset 

PROTOKOL O PRISTOPU ŠPANIJE 
K SEVERNOATLANTSKI POGODBI 

Pogodbenice Severnoatlantske pogodbe, podpisane 4. aprila 1949 
v VVashingtonu, se, 

zadovoljne, da se bo varnost severnoatlantskega območja 
povečala s pristopom Kraljevine Španije k tej pogodbi, 

sporazumejo o naslednjem: 

I. člen 

Ob začetku veljavnosti tega protokola generalni sekretar 
Organizacije severnoatlantske pogodbe v imenu vseh pogodbenic 
Vladi Kraljevine Španije pošlje vabilo za pristop k Severnoatlantski 
pogodbi. V skladu z 10. členom pogodbe Kraljevina Španija postane 
pogodbenica z dnem, ko svojo listino o pristopu deponira pri Vladi 
Združenih držav Amerike. 

II. člen 

Ta protokol začne veljati, ko vsaka pogodbenica Severnoatla^ ^ 
pogodbe uradno obvesti Vlado Združenih držav Amerike. ^ 
je sprejela. Vlada Združenih držav Amerike obves . 
pogodbenice Severnoatlantske pogodbe o datumu PrJn0Sti 
vsakega takega uradnega obvestila in datumu začetka vel|a 

tega protokola. 

III. člen 

Ta protokol, katerega angleško in francosko besedilo st® 
verodostojni, se deponira v arhivu Vlade Združenih držav A ^ 
Ta vlada pošlje pravilno overjene kopije protokola vlada 
pogodbenic Severnoatlantske pogodbe. 

V potrditev tega so podpisani pooblaščenci podpisali <a Prot° 

Na voljo za podpis 10.decembra 1981. 
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PROTOKOL O PRISTOPU ČEŠKE REPUBLIKE 

K SEVERNOATLANTSKI POGODBI 

v Washfn'Ce ®evernoa,'an,ske pogodbe, podpisane 4. aprila 1949 

B&K da se bo varnost severnoatlantskega območja aa s pristopom Češke republike k tej pogodbi, 

turnejo o naslednjem: 

I. člen 

0<fe*u veljavnosti tega protokola generalni sekretar 
V|a<jj a ac'ie severnoatlantske pogodbe v imenu vseh pogodbenic 
P°9odb^ v 9 rePu'"''w pošlje vabilo za pristop k Severnoatlantski 
Pogodb sk'adu z 10. členom pogodbe Češka republika postane 
2dru>0 e[1ica 2 dnem, ko svojo listino o pristopu deponira pri Vladi n,h držav Amerike. 

II. člen 

Ta protokol začne veljati, ko vsaka pogodbenica Severnoatlantske 
pogodbe uradno obvesti Vlado Združenih držav Amerike, da ga 
je sprejela. Vlada Združenih držav Amerike obvesti vse 
pogodbenice Severnoatlantske pogodbe o datumu prejema 
vsakega takega uradnega obvestila in datumu začetka veljavnosti 
tega protokola. 

III. člen 

Ta protokol, katerega angleško in trancosko besedilo sta enako 
verodostojni, se deponira v arhivu Vlade Združenih držav Amerike. 
Ta vlada pošlje pravilno overjene kopije tega protokola vladam 
vseh pogodbenic Severnoatlantske pogodbe. 

V potrditev tega so podpisani pooblaščenci podpisali ta protokol. 

Podpisano v Bruslju 26. marca 2003. 

PROTOKOL O PRISTOPU REPUBLIKE MADŽARSKE 

K SEVERNOATLANTSKI POGODBI 

v Wafk6n'ce Severnoatlantske pogodbe, podpisane 4. aprila 1949 ningtonu, se, 
*3dovo|jn 

Povija ■ Se k° varnost severnoatlantskega območja s Pristopom Republike Madžarske k tej pogodbi, 
Sp°razllm • melo o naslednjem: 

l.člen 

začetk, 
9aniza ■ V0|javnosti tega protokola generalni sekretar 

jj'ađi r^1'6 severnoatlantske pogodbe v imenu vseh pogodbenic 
SQverr| 

e^ublike Madžarske pošlje vabilo za pristop k 
Sblik an,Ski P°g°dbi. V skladu z 10. členom pogodbe 
''stino 0 

a.Madžarska postane pogodbenica z dnem, ko svojo 
Pristopu deponira pri Vladi Združenih držav Amerike. 

II. člen 

Ta protokol začne veljati, ko vsaka pogodbenica Severnoatlantske 
pogodbe uradno obvesti Vlado Združenih držav Amerike, da ga 
je sprejela. Vlada Združenih držav Amerike obvesti vse 
pogodbenice Severnoatlantske pogodbe o datumu prejema 
vsakega takega uradnega obvestila in datumu začetka veljavnosti 
tega protokola. 

III. člen 

Ta protokol, katerega angleško in francosko besedilo sta enako 
verodostojni, se deponira v artiivu Vlade Združenih držav Amerike. 
Ta vlada pošlje pravilno overjene kopije tega protokola vladam 
vseh pogodbenic Severnoatlantske pogodbe. 

V potrditev tega so podpisani pooblaščenci podpisali ta protokol. 

Podpisano v Bruslju 26. marca 2003. 
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PROTOKOL O PRISTOPU REPUBLIKE POLJSKE 

K SEVERNOATLANTSKI POGODBI 

Pogodbenice Severnoatlantske pogodbe, podpisane 4. aprila 1949 
v VVashingtonu, se, 

zadovoljne, da se bo varnost severnoatlantskega območja 
povečala s pristopom Republike Poljske k tej pogodbi, 

sporazumejo o naslednjem: 

I. člen 

Ob začetku veljavnosti tega protokola generalni sekretar 
Organizacije severnoatlantske pogodbe v imenu vseh pogodbenic 
Vladi Republike Poljske pošlje vabilo za pristop k Severnoatlantski 
pogodbi. V skladu z 10. členom pogodbe Republika Poljska postane 
pogodbenica z dnem, ko svojo listino o pristopu deponira pri Vladi 
Združenih držav Amerike. 

II. člen 

Ta protokol začne veljati, ko vsaka pogodbenica Severnoatlan'5 

pogodbe uradno obvesti Vlado Združenih držav Amerike, ^ 
je sprejela. Vlada Združenih držav Amerike obves > 
pogodbenice Severnoatlantske pogodbe o datumu Pre' ^ 
vsakega takega uradnega obvestila in datumu za 
veljavnosti tega protokola. 

III. člen 
tfl Ta protokol, katerega angleško in francosko besedilo sia 

verodostojni, se deponira v arhivu Vlade Združenih držav Arn 
Ta vlada pošlje pravilno overjene kopije tega protokola v 
vseh pogodbenic Severnoatlantske pogodbe. 

V potrditev tega so podpisani pooblaščenci podpisali ta Proto'< 

Podpisano v Bruslju 26. marca 2003. 

PROTOKOL O PRISTOPU REPUBLIKE BOLGARIJE 

K SEVERNOATLANTSKI POGODBI 

Pogodbenice Severnoatlantske pogodbe, podpisane 4. aprila 1949 
v VVashingtonu, se, 

zadovoljne, da se bo varnost severnoatlantskega območja 
povečala s pristopom Republike Bolgarije k tej pogodbi, 

sporazumejo o naslednjem: 

I. člen 

Ob začetku veljavnosti tega protokola generalni sekretar 
Organizacije severnoatlantske pogodbe v imenu vseh pogodbenic 
Vladi Republike Bolgarije pošlje vabilo za pristop k Severnoatlantski 
pogodbi. V skladu z 10. členom pogodbe Republika Bolgarija 
postane pogodbenica z dnem, ko svojo listino o pristopu deponira 
pri Vladi Združenih držav Amerike. 

II. člen 

Ta protokol začne veljati, ko vsaka pogodbenica Severnoatla^5^ 
pogodbe uradno obvesti Vlado Združenih držav Amerike. 
je sprejela. Vlada Združenih držav Amerike obves i 
pogodbenice Severnoatlantske pogodbe o datumu Pr0' sti 
vsakega takega uradnega obvestila in datumu začetka velja 
tega protokola. 

III. člen 
gjlP 

Ta protokol, katerega angleško in francosko besedilo sta e 

verodostojni, se deponira v arhivu Vlade Združenih držav Ajn 
Ta vlada pošlje pravilno overjene kopije tega protokola v 

vseh pogodbenic Severnoatlantske pogodbe. 

V potrditev tega so podpisani pooblaščenci podpisali ta Proto 

Podpisano v Bruslju 26. marca 2003. 
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PROTOKOL O PRISTOPU ROMUNIJE 

K SEVERNOATLANTSKI POGODBI 

v Wa^n
niCG ®evernoatlan,ske pogodbe, podpisane 4. aprila 1949 

da se bo varnost severnoatlantskega območja 
a s Pristopom Romunije k tej pogodbi, 

turnejo o naslednjem: 

Ob 
I. člen 

°r9ani 0,kU ve|iavnos,i te9a protokola generalni sekretar 
Vladi D2aci'esevernoat|antske pogodbe v imenu vseh pogodbenic 
V sklad°mUni'8 P°šlie vabilo za pristop k Sevemoatlantski pogodbi, 
dnem u Z10' členom pogodbe Romunija postane pogodbenica z 
đr*av\° SV0'° lis,ino 0 pristopu deponira pri Vladi Združenih 

II. člen 

Ta protokol začne veljati, ko vsaka pogodbenica Severnoatlantske 
pogodbe uradno obvesti Vlado Združenih držav Amerike, da ga 
je sprejela. Vlada Združenih držav Amerike obvesti vse 
pogodbenice Severnoatlantske pogodbe o datumu prejema 
vsakega takega uradnega obvestila in datumu začetka veljavnosti 
tega protokola. 

III. člen 

Ta protokol, katerega angleško in francosko besedilo sta enako 
verodostojni, se deponira v arhivu Vlade Združenih držav Amerike. 
Ta vlada pošlje pravilno overjene kopije tega protokola vladam 
vseh pogodbenic Severnoatlantske pogodbe. 

V potrditev tega so podpisani pooblaščenci podpisali ta protokol. 

Podpisano v Bruslju 26. marca 2003. 

PROTOKOL O PRISTOPU REPUBLIKE LITVE 

K SEVERNOATLANTSKI POGODBI 

v Wa^hfn'Ce Severnoatlantske pogodbe, podpisane 4. aprila 1949 Q!>n|ngtonu, se, 

*ađ°voljn 
Povedi 0' da se bo varnost severnoatlantskega območja s Pristopom Republike Litve k tej pogodbi, 

^Umeio o naslednjem: 

I. člen 
Ob la. 
Organi - veliavnosti tega protokola generalni sekretar 
Vladi Re Cl'u severr|oatlantske pogodbe v imenu vseh pogodbenic 
Pogodbi yU 8 l-"ve pošlje vabilo za pristop k Sevemoatlantski 
Pogodben sk'adu 2 10- členom pogodbe Republika Litva postane 
^druj-iu'09 z dnem, ko svojo listino o pristopu deponira pri Vladi 

držav Amerike. 

II. člen 

Ta protokol začne veljati, ko vsaka pogodbenica Severnoatlantske 
pogodbe uradno obvesti Vlado Združenih držav Amerike, da ga 
je sprejela. Vlada Združenih držav Amerike obvesti vse 
pogodbenice Severnoatlantske pogodbe o datumu prejema 
vsakega takega uradnega obvestila in datumu začetka veljavnosti 
tega protokola. 

III. člen 

Ta protokol, katerega angleško in francosko besedilo sta enako 
verodostojni, se deponira v arhivu Vlade Združenih držav Amerike. 
Ta vlada pošlje pravilno overjene kopije tega protokola vladam 
vseh pogodbenic Severnoatlantske pogodbe. 

V potrditev tega so podpisani pooblaščenci podpisali ta protokol. 

Podpisano v Bruslju 26. marca 2003. 
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PROTOKOL O PRISTOPU REPUBLIKE LATVIJE 

K SEVERNOATLANTSKI POGODBI 

Pogodbenice Severnoatlantske pogodbe, podpisane 4. aprila 1949 
v VVashingtonu, se, 

zadovoljne, da se bo varnost severnoatlantskega območja 
povečala s pristopom Republike Latvije k tej pogodbi, 

sporazumejo o naslednjem: 

I. člen 

Ob začetku veljavnosti tega protokola generalni sekretar 
Organizacije severnoatlantske pogodbe v imenu vseh pogodbenic 
Vladi Republike Latvije pošlje vabilo za pristop k Severnoatlantski 
pogodbi. V skladu z 10. členom pogodbe Republika Litva postane 
pogodbenica z dnem, ko svojo listino o pristopu deponira pri Vladi 
Združenih držav Amerike. 

II. člen 
..l/a 

Ta protokol začne veljati, ko vsaka pogodbenica Severnoat a ^ 
pogodbe uradno obvesti Vlado Združenih držav Amerike, ^ 
je sprejela. Vlada Združenih držav Amerike obves 
pogodbenice Severnoatlantske pogodbe o datumu Pr ' ti 
vsakega takega uradnega obvestila in datumu začetka velja 
tega protokola. 

III. člen 
ta Ta protokol, katerega angleško in francosko besedilo sia 

verodostojni, se deponira v arhivu Vlade Združenih držav ArIJa(ja(Ii 
Ta vlada pošlje pravilno overjene kopije tega protokola 
vseh pogodbenic Severnoatlantske pogodbe. 

V potrditev tega so podpisani pooblaščenci podpisali ta Proto 

Podpisano v Bruslju 26. marca 2003. 

PROTOKOL O PRISTOPU ESTONIJE 

K SEVERNOATLANTSKI POGODBI 

Pogodbenice Severnoatlantske pogodbe, podpisane 4. aprila 1949 
v Washingtonu, se, 

zadovoljne, da se bo varnost severnoatlantskega območja 
povečala s pristopom Estonije k tej pogodbi, 

sporazumejo o naslednjem: 

I. člen 

Ob začetku veljavnosti tega protokola generalni sekretar 
Organizacije severnoatlantske pogodbe v imenu vseh pogodbenic 
Vladi Estonije pošlje vabilo za pristop k Severnoatlantski pogodbi. 
V skladu z 10. členom pogodbe Estonija postane pogodbenica z 
dnem, ko svojo listino o pristopu deponira pri Vladi Združenih 
držav Amerike. • 

II. člen 

Ta protokol začne veljati, ko vsaka pogodbenica Severnoatla^ ^ 
pogodbe uradno obvesti Vlado Združenih držav Amerike, 
je sprejela. Vlada Združenih držav Amerike obves 
pogodbenice Severnoatlantske pogodbe o datumu Pr' fl5ti 
vsakega takega uradnega obvestila in datumu začetka velja 
tega protokola. 

III. člen 
•a 0nak° 

Ta protokol, katerega angleško in francosko besedilo sw^ 
verodostojni, se deponira v artiivu Vlade Združenih držav A ^ 
Ta vlada pošlje pravilno overjene kopije tega protokola v 

vseh pogodbenic Severnoatlantske pogodbe. 

V potrditev tega so podpisani pooblaščenci podpisali ta Pr0'° 

Podpisano v Bruslju 26. marca 2003. 
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PROTOKOL O PRISTOPU SLOVAŠKE REPUBLIKE 

K SEVERNOATLANTSKI POGODBI 

v u/^6"'08 Severnoatlantske pogodbe, podpisane 4. aprila 1949 ashingtonu, se, 

po da se bo varnost severnoatlantskega območja 
ala s pristopom Slovaške republike k tej pogodbi, 

Razumejo o naslednjem: 

I. člen 

0rga
2
n
ače'ku veljavnosti tega protokola generalni sekretar 

V|ac|i s** severnoatlantske pogodbe v imenu vseh pogodbenic 
P°9odh°Va^e rePu^''ke pošlje vabilo za pristop k Severnoatlantski 
p°sta 

v skladu z 10. členom pogodbe Slovaška republika 
pri ®. P°9odbenica z dnem, ko svojo listino o pristopu deponira 

' Združenih držav Amerike. 

II. člen 

Ta protokol začne veljati, ko vsaka pogodbenica Severnoatlantske 
pogodbe uradno obvesti Vlado Združenih držav Amerike, da ga 
je sprejela. Vlada Združenih držav Amerike obvesti vse 
pogodbenice Severnoatlantske pogodbe o datumu prejema 
vsakega takega uradnega obvestila in datumu začetka veljavnosti 
tega protokola. 

III. člen 

Ta protokol, katerega angleško in francosko besedilo sta enako 
verodostojni, se deponira v arhivu Vlade Združenih držav Amerike. 
Ta vlada pošlje pravilno overjene kopije tega protokola vladam 
vseh pogodbenic Severnoatlantske pogodbe. 

V potrditev tega so podpisani pooblaščenci podpisali ta protokol. 

Podpisano v Bruslju 26. marca 2003. 

PROTOKOL O PRISTOPU REPUBLIKE SLOVENIJE 

K SEVERNOATLANTSKI POGODBI 

v Wa!h6n'Ce Severnoatlantske pogodbe, podpisane 4. aprila 1949 
^nirigtonu, se, 

^doVo|in 
Povečal da se bo vamost severnoatlantskega območja 9 s pristopom Republike Slovenije k tej pogodbi, 
sP°ra2i,m • meJo o naslednjem: 

I. člen 
Ob Za, 
®r9ani2

8,ku V0|javnosti tega protokola generalni sekretar 
Vladi R

cii9 severnoatlantske pogodbe v Imenu vseh pogodbenic 
Sever^.P^like Slovenije pošlje vabilo za pristop k 
^6pub|ik

a"an'ski pogodbi. V skladu z 10. členom pogodbe 
0 Mstor,3 veniia postane pogodbenica z dnem, ko svojo listino pu deponira pri Vladi Združenih držav Amerike. 

II. člen 

Ta protokol začne veljati, ko vsaka pogodbenica Severnoatlantske 
pogodbe uradno obvesti Vlado Združenih držav Amerike, da ga 
je sprejela. Vlada Združenih držav Amerike obvesti vse 
pogodbenice Severnoatlantske pogodbe o datumu prejema 
vsakega takega uradnega obvestila in datumu začetka veljavnosti 
tega protokola. 

III. člen 

Ta protokol, katerega angleško in francosko besedilo sta enako 
verodostojni, se deponira v arhivu Vlade Združenih držav Amerike. 
Ta vlada pošlje pravilno overjene kopije tega protokola vladam 
vseh pogodbenic Severnoatlantske pogodbe. 

V potrditev tega so podpisani pooblaščenci podpisali ta protokol. 

Podpisano v Bruslju 26. marca 2003. 
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3. člen 4. člen 

Za izvajanje Severnoatlantske pogodbe skrbita Ministrstvo za Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 1 

zunanje zadeve in Ministrstvo za obrambo. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

S Sevemoatlantsko pogodbo, ki /o je 4. aprila 1949 v VVashingtonu 
podpisalo 12 držav pogodbenic, je bila ustanovljena Organizacija 
Severnoatlantske pogodbe. Podpisnice so se strinjale, da se bodo 
v svojih mednarodnih odnosih odpovedale grožnjam ali uporabi 
sile, ki se na kakršen koli način ne bi skladale s cilji Združenih 
narodov. Članice naj bi k nadaljnjemu razvoju miroljubnih in 
prijateljskih mednarodnih odnosov prispevale s krepitvijo svojih 
svobodnih ustanov, boljšim razumevanjem temeljnih načel teh 
ustanov ter spodbujanjem stabilnosti in blaginje. Opredeljena je 
bila tudi narava zavezništva, In sicer tako da bi pogodbenice za 
učinkovitejše izpolnjevanje ciljev pogodbe posamezno in skupaj 
s pomočjo stalne in učinkovite samopomoči in vzajemne pomoči 
ohranjale ter razvijale lastne in skupne zmogljivosti za 
nasprotovanje oboroženemu napadu. Organizacija 
Severnoatlantske pogodbe je bila ustanovljena kot obrambno 
zavezništvo z nalogo zadrževanja, odvračanja in obrambe pred 
morebitnim zunanjim napadom. Vse članice so tako tudi danes 
odgovorne za izvajanje skupne obrambe. 

Pogodba ni na voljo za pristop. Država lahko pristopi k njej le na 
povabilo držav pogodbenic, ki lahko s soglasnim dogovorom 
povabijo katero koli evropsko državo, sposobno podpreti načela 
pogodbe in prispevati k varnosti severnoatlantskega območja. 
Med letoma 1952 in 1982 so k pogodbi pristopile še štiri države. S 
sprejemom Češke, Madžarske in Poljske 12. marca 1999 pa se 
je število članic povečalo na 19. Članice Organizacije 
Severnoatlantske pogodbe so tako Belgija, Češka, Danska, 
Francija, Grčija, Islandija, Italija, Kanada, Luksemburg, Madžarska, 
Zvezna, republika Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, 
Portugalska, Španija, Turčija, Velika Britanija in ZDA. 

Na vrhunskem zasedanju Organizacije Severnoatlantske 
pogodbe 21. in 22. novembra 2002 v Pragi je bila Republika 
Slovenija povabljena k pristopnim pogovorom za članstvo v tej 
organizaciji. Ti so se opravili 21. in 31. januarja 2003 v Bruslju. 
Vlada Republike Slovenije je 23. januarja 2003 sprejela pobudo za 
pristop k Sevemoatiantski pogodbi. Obravnavala sta jo tudi 
pristojna odbora Državnega zbora Republike Slovenije. Odbor 
za zunanjo politiko jo je potrdil, Odbor za obrambo pa se je z njo 
seznanil. 

23. marca 2003 je bil v Republiki Sloveniji izveden referendum o 
članstvu Republike Slovenije v Organizaciji Severnoatlantske 
pogodbe. 66,08 odstotka udeležencev referenduma se je izreklo 
za članstvo v tej organizaciji. Zunanji minister Republike Slovenije 
je nato 24. marca 2003 naslovil na generalnega sekretarja 
Organizacije Severnoatlantske pogodbe pismo, v katerem je 
Republika Slovenija izrazila željo za pristop k Sevemoatiantski 
pogodbi ter potrdila svojo pripravljenost in zmožnost, da bo 
spoštovala politične in vojaške obveznosti, kot jih določa 
Sevemoatlantska pogodba. 

26. marca 2003 so stalni predstavniki držav članic pri Organizaciji 
Severnoatlantske pogodbe podpisali Protokol o pristopu Slovenije 

k Sevemoatiantski pogodbi. V skladu s predvidenim P°S!°L0 o 
pristopni protokol potrdijo vse države pogodbenice in ',s c 
ratifikaciji deponirajo pri depozitarju, t. j. Vladi ZDA. Depo ^ 
tem obvesti generalnega sekretarja ^ jh$n K 
Severnoatlantske pogodbe, ki nato v imenu P°9° a„je 
Severnoatlantske pogodbe pošlje pismo ministrom za zu^ 
zadeve in povabi države, da z deponiranjem listine ° Pn . ^ 
pristopijo k Sevemoatiantski pogodbi. Republika Slovenija s ^ 
pristopnih pogovorih zavezala, da bo do formalnega pov* ^ 
pristop izpeljala notranjepravne postopke za čimprejšnji p 

S pristopom k pogodbi bo Slovenija uresničila svoj stra,e^iigl 
izhaja iz njene Deklaracije o zunanji politiki in Resolucije o st ^ 
nacionalne varnosti, s katerima je Državni zbor Republike 
določil temeljne usmeritve slovenske zunanje in varnostne P° 

Sodelovanje Republike Slovenije pri sprejemanju odločitev v o^ 
Organizacije Severnoatlantske pogodbe o najpomernD ^ 
vprašanjih varnosti in stabilnosti pomeni za Republiko Slo ^ 
možnost zagovarjanja in uveljavljanja nacionalnih interes 
načelu sprejemanja odločitve s soglasjem. 

Glavni namen pogodbe je s političnimi in vojaškimi sre^^d0 
skladu z Ustanovno listino Združenih narodov varovati sv ^ 
in varnost vseh držav članic Organizacije Severnoat'a.si 
pogodbe. Temeljno načelo pogodbe je skupna 
medsebojnemu sodelovanju držav članic, ki temelji na re" Lftrf 
njihove varnosti. Solidarnost in povezanost znotraj zaveZ s]/gii 
zagotavljata, da se v boju z varnostnimi izzivi sodobnega ^ 
nobena država članica ne bo prisiljena zanašati zgolj na g js 
lastna prizadevanja. Temeljno načelo, ki vodi države član ^ 
skupna zavezanost in sodelovanje med suverenimi drza ^ 
podporo nedeljivosti varnosti vseh njenih članic. Vsaka „ 
članica mora tudi prispevati k učinkovitemu preprečevanj ™ 
in se vključevati v akcije za obvladovanje kriznih razmer 

Bistvene elemente pogodbe lahko strnemo v štiri sklope^ 
so ti zagotavljanje varnosti držav članic, odvračanje in °\^nje 
pred grožnjami, posvetovanje držav članic tema sploh izb°l 
varnosti in stabilnosti na evroatlantskem območju. 

Ifltifd 
Zagotovitev varnosti držav članic predstavlja enega ,-e 
nepogrešljivih temeljev za stabilno evroatlantsko varnostno 
rast demokratičnih institucij in zavezanost k mirnemu ta .^gt 
sporov. Tako nobena država ne bo mogla ustrahovati 
države ali pritiskati nanjo z grožnjami ali z uporabo sila■ 

Opfff 
Odvračanje in obramba pred vsako grožnjo in kiie 

katero koli državo pogodbenico je temeljno načelo P°3°Zharpi je 

opredeljeno v njenem 5. in 6. členu. S temi doioc p0sl 
vzpostavljena čezatlantska povezava, preko katere ja 
Evrope trajno povezana z varnostjo Severne Amerike. ' sj. 
napad na ozemlje katerekoli države pogodbenice se 
in 6. členom pogodbe šteje za napad na vse pogodbeni 



S r)r\ 
Poma ®0c'fcl0 zavezale, da si bodo v tem primeru medsebojno 

®a'e, vključno z uporabo oborožene sile. 
V Skl^rj 
Posvet s 4' členom pogodbe je zavezništvo forum za 
hljen T'3 zaveznic 0 vseh vprašanjih, ki vplivajo na njihove 
"loret/, 8 'n,erese, vključno s predvidevanjem in analizo 
P°sam nih dogodkov, ki predstavljajo tveganje za varnost 
PrizaciB

ezrie članice in za ustrezno usklajevanje njihovih 
ani na področjih skupnega interesa. 

obrno£ nom 'zboljšanja varnosti in stabilnosti na evroatlantskem 
Save,„ mora vsaka država pogodbenica, v skladu s 7. členom 
Prepre^

a,lantske pogodbe prispevati k učinkovitemu 
°6Wac/o 6vaniu konfliktov ter se vključevati v akcije za 
*aveza]'

anie kriznih razmer. Nadalje so se države pogodbenice 
1rugjmi

e k sPodbujanju partnerstva, sodelovanja in dialoga z 
Vlaiem rzavam'v evroatlantskem prostoru z namenom izboljšati n° zaupanje in sposobnost za skupno ukrepanje. 

n?' del Sevemoatlantske pogodbe so tudi protokoli, s 
Severa S° posamezne države naknadno pristopile k Organizaciji 
Po9odb e Pogodbe. Protokoli, s katerimi je bila dopolnjena 
Po9odb' S°: Pro,oko10 Pristopu Grčije in Turčije k Severnoatlantski 
Seirer'' Protokol o pristopu Zvezne republike Nemčije k 
S*Vernoa,!lantSki P°9°dbi, Protokol o pristopu Španije k 
Severn sk' pogodbi, Protokol o pristopu Češke republike k 
^ar°a

k
tlan,Ski P°9°dt>i, Protokol o pristopu Republike k Severnoatlantski pogodbi, Protokol o pristopu 

^6Pubhk iske k Severnoatlantski pogodbi, Protokol o pristopu 
Pristopu d Bol9arije k Severnoatlantski pogodbi, Protokol o 
0 P^isto d °Fu^'ke Estonije k Severnoatlantski pogodbi, Protokol 
0 Pn'sf0o *lePublike Latvije k Severnoatlantski pogodbi, Protokol 
""sfopu o °ePubllke Litve k Severnoatlantski pogodbi, Protokol o 
Slovak orr,un'is k Severnoatlantski pogodbi, Protokol o pristopu 
Pristopu

e
R
republ'ke k Severnoatlantski pogodbi in Protokol o ePublike Slovenije k Severnoatlantski pogodbi. 

P0l 
Znanjih Protokole o pristopu v skladu s 75. členom zakona o 
državni ^adevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 
ftep(j(,/(f 

0r Republike Slovenije, v skladu s 3a. členom Ustave 
^otretjj e,^lovenij8. ratificira Severnoatlantsko pogodbo z 

o večino glasov vseh poslancev. 
*8i 
niPotrebnSn'^eVan'a P°9°dbe sprememba notranje zakonodaje 
Po9odbe 3 ^loven'ia bo kot članica Organizacija Sevemoatlantske nekatgrjmrt°rala kasneje podpisati oziroma pristopiti še k 
u®nko\,t^'m sP°razumom in protokolom, ki zagotavljajo njeno 
Sevsrn0 

0,i delovanje. Države članice Organizacije 
^ernogu P°9°dbe so namreč na podlagi 9. člena dntske DOaodhf) nrl lata 1Q4Q rlalin sklonila i/«/* rinriatnih 5p0razum Pogodbe od leta 1949 dalje sklenile več dodatnih 
^lovan:g °p 2 namenom, da bi se zagotovilo njeno učinkovito 
iUr)anje z J3V zaradi ,ega se je Slovenija v pismu ministra za 
SeVernoau 8 dr' F>upla generalnemu sekretarju Organizacije 
'^6db0 . antske pogodbe Lordu Robertsonu in v časovnici za 
®rQani?a e.0rm Po koncu pristopnih pogovorov za članstvo v 
SBi' Vlada t Sev0rn°atlantske pogodbe (sprejeto na 11. redni Pr°tokQle 

s dne 6.3.2003) zavezala, da bo te sporazume oz. 
ratificirala najkasneje v šestih mesecih po vstopu. Ti 

sporazumi oz. protokoli so: Sporazum med pogodbenicami 
Severnoatlantskega pakta o statusu njihovih sil, Protokol o statusu 
mednarodnega vojaškega poveljstva, ustanovljenega v skladu s 
Severnoatlantsko pogodbo, Sporazum o statusu Organizacije 
Sevemoatlantske pogodbe, nacionalnih predstavnikov in 
mednarodnega štaba, Sporazum o statusu misij in predstavnikov 
tretjih držav pri Organizaciji Sevemoatlantske pogodbe, Sporazum 
med strankami Sevemoatlantske pogodbe o varnosti informacij, 
Sporazum o vzajemnem zavarovanju tajnosti izumov, ki so 
povezani z obrambo, za katere so bile vložene patentne prijave, 
Sporazum Organizacije Sevemoatlantske pogodbe o sporočanju 
tehničnih informacij za obrambne namene in Sporazum o 
sodelovanju pri ravnanju z jedrskimi informacijami. 

Z odločitvijo za članstvo v Organizaciji Sevemoatlantske pogodbe 
se je Slovenija zavezala prevzeti vse pravice oziroma obveznosti, 
ki izvirajo iz članstva. Te poleg Sevemoatlantske pogodbe in drugih 
omenjenih sporazumov in protokolov določajo še resolucije in 
druge odločitve Severnoatlantskega sveta. Severnoatlantski svet 
je temeljni organ odločanja. Njegova pooblastila izhajajo 
neposredno iz Sevemoatlantske pogodbe. Sestavljajo ga stalni 
predstavniki vseh držav članic in zaseda vsaj enkrat tedensko. 
Svet se sestaja tudi na višjih ravneh, na katerih sodelujejo ministri 
za zunanje zadeve, ministri za obrambo ali predsedniki vlad. Vse 
države članice imajo na zasedanjih sveta enako pravico do 
izražanja svojih stališč. Sprejete odločitve so izraz skupne volje 
vlad držav članic in so dosežene s soglasjem. Poleg sveta delujejo 
še druga delovna telesa, ki Severnoatlantskemu svetu pomagajo 
pri opravljanju njegovih nalog. Za nove članice pomenijo vse 
dosedanje odločitve Severnoatlantskega sveta pravne 
obveznosti. 

Slovenija bo kot pogodbenica Sevemoatlantske pogodbe 
zagotovila finančne vire, ki bodo omogočali pravočasno in 
nemoteno izvajanje nalog in doseganje ciljev v zvezi z 
izpolnjevanjem obveznosti iz pogodbe. 

Neposredne finančne obremenitve se bodo predvidoma delile na 
letne stroške prispevkov v proračun Nata ter stroške sodelovanja 
v strukturah Nata. 

l/se države pogodbenice sodelujejo v izdatkih, ki so potrjeni za 
skupno financiranje in sicer v civilnem in vojaškem proračunu 
Organizacije Sevemoatlantske pogodbe ter 
varnostnoinvesticijskem programu (NSIP). Ključ za delitev višine 
prispevkov oziroma deležev sredstev za skupno financirane 
proračunov Organizacije Sevemoatlantske pogodbe in programe 
je izračunan na podlagi bruto nacionalnega dohodka posamezne 
pogodbenice, izraženega v primerjalni kupni moči, upoštevajoč 
učinek omejenega deleža ZDA. Deleži prispevkov Slovenije naj bi 
po omenjenem ključu znašali 0,26%, oziroma 0,3018% za tiste 
dele vojaškega proračuna in varnostno-investicijskega programa 
(NSIP), v katerih Francija ne sodeluje. 

Sredstva za izvajanje pogodbe so glede na obveznosti in naloge 
iz pogodbe zagotovljena na proračunskih postavkah Ministrstva 
za zunanje zadeve Republike Slovenije in Ministrstva za obrambo 
Republike Slovenije ter drugih resorjev in vladnih služb. 
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