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PREDLOGI ZAKONOV 

- Predlog zakona o ratifikaciji Protokola o statusu mednarodnega vojaškega poveljstva, ustanovljenega v skladu 3 
s Severnoatlantsko pogodbo (MPSMVP) - EPA 1376 - III 

- Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o vzajemnem varovanju tajnosti izumov, ki so povezani z obrambo in 9 
za katere so bile vložene patentne prijave (MSVVTI) - EPA 1377 - III 

- Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o storitvah v zračnem prometu ter delovanju objektov in naprav, ki jih 13 
zagotavlja in upravlja Eurocontrol v srednjeevropskem centru za nadzor storitev v zračnem prometu v zgornjem 
zračnem prostoru (CEATS) (Bruselj, 27. junij 1997) (MSSZP) - EPA 1378 - III 

- Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o statusu njihovih sil 41 
(MSPSPS) - EPA 1381 - III 

POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA 
- Dopolnitev končnega poročila Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije za ugotovitev 51 

odgovornosti odgovornih oseb in nosilcev javnih pooblastil glede nakupa in prodaje električne energije, 
zaradi česar je bila domnevno povzročena gospodarska škoda v sistemu slovenskega elektrogospodarstva 
-EPA 1382 -III 



Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

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

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

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI PROTOKOLA 0 STATUSU 

MEUNARUUNEGA VUJAŠKEGA POVELJSTVA. 

USTANOVLJENEGA V SKLADU S 

SEVERNOATLANTSKO POGODBO (MPSNIVP) 

- EPA 1376 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2004-1811-0072 
Številka: 803-05/2001-15 
Ljubljana. 03.06.2004 

Vlada Republike Slovenije je na 77. redni seji dne 03.06.2004 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI PROTOKOLA O 
STATUSU MEDNARODNEGA VOJAŠKEGA 
POVELJSTVA, USTANOVLJENEGA V SKLADU S 
SEVERNOATLANTSKO POGODBO, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 

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

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
dr.Anton Grizold, minister za obrambo, 
Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Borut Mahnič, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Miran Bogataj, sekretar v Ministrstvu za obrambo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

ZAKON O RATIFIKACIJI 

PROTOKOLA O STATUSU MEDNARODNEGA 
VOJAŠKEGA POVELJSTVA, USTANOVLJENEGA V 

SKLADU S SEVERNOATLANTSKO POGODBO 

1. člen 

Ratificira se Protokol o statusu mednarodnega vojaškega 

poveljstva, ustanovljenega v skladu s Severnoatlantsko pogodbo, 
podpisan 28. avgusta 1952 v Parizu. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenski 
jezik glasi: 
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PROTOKOL O STATUSU MEDNARODNEGA VOJAŠKEGA POVELJSTVA, 
USTANOVLJENEGA V SKLADU S SEVERNOATLANTSKO POGODBO 

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

ob upoštevanju, da se na njihovih ozemljih lahko z ločenim 
dogovorom na podlagi Severnoatlantske pogodbe ustanovi 
mednarodno vojaško poveljstvo, in 

v želji, da bi se opredelil status takega poveljstva in njegovega 
osebja na območju Severnoatlantske pogodbe, 

sporazumele o protokolu k sporazumu, podpisanemu 19, junija 
1951 v Londonu, o statusu svojih sil: 

1. člen 

V tem protokolu 

a) izraz »sporazum« pomeni Sporazum med pogodbenicami 
Severnoatlantske pogodbe o statusu njihovih sil, podpisan 
19. junija 1951 v Londonu; 

b) izraz »vrhovno poveljstvo« pomeni vrhovno poveljstvo 
zavezniških sil v Evropi, poveljstvo vrhovnega poveljnika 
zavezniških sil za Atlantik in vseh enakovrednih mednarodnih 
vojaških poveljstev, ustanovljenih v skladu s 
Severnoatlantsko pogodbo; 

c) izraz »zavezniško poveljstvo« pomeni katerokoli vrhovno 
poveljstvo in katerokoli mednarodno vojaško poveljstvo, 
ustanovljeno v skladu s Severnoatlantsko pogodbo, ki je 
neposredno podrejeno vrhovnemu poveljstvu; 

d) izraz »Severnoatlantski svet« pomeni Svet, ustanovljen z 9. 
členom Severnoatlantske pogodbe, ali katerega njegovih 
dopolnilnih teles, ki so pooblaščena, da delujejo v njegovem 
imenu. 

2. člen 

Ob upoštevanju naslednjih določb tega protokola se sporazum 
uporablja za zavezniško poveljstvo na ozemlju pogodbenice tega 
protokola na območju Severnoatlantske pogodbe ter za vojaško 
in civilno osebje takega poveljstva in za njihove vzdrževane 
družinske člane, vključene v definicije v pododstavkih a), b) in c) 
prvega odstavka 3. člena tega protokola, kadar je to osebje na 
takem ozemlju v zvezi s svojimi službenimi dolžnostmi, ali če gre 
za vzdrževane družinske člane, službenimi dolžnostmi njihovega 
zakonca ali staršev. 

3. člen 

1. Pri uporabi sporazuma za zavezniško poveljstvo imajo izrazi 
»sila«, »civilni del« in »vzdrževani družinski član«, kjer koli se v 
sporazumu pojavljajo, naslednji pomen: 

a) »sila« pomeni osebje, dodeljeno zavezniškemu poveljstvu, 
ki pripada kopenskim, mornariškim ali zračnim oboroženim 
silam katere koli pogodbenice Severnoatlantske pogodbe; 

b) »civilni del« pomeni civilno osebje, ki ni brez državljanstva 
niti nima državljanstva države, ki ni pogodbenica 

Severnoatlantske pogodbe, niti državljanstva države 
sprejemnice ali stalnega prebivališča v njej in ki je (i) dodeljeno 
zavezniškemu poveljstvu in zaposleno v oboroženih silah 
pogodbenice Severnoatlantske pogodbe ali (ii) spada v 
kategorije civilnega osebja, zaposlenega pri zavezniškem 
poveljstvu, o katerih odloča Severnoatlantski svet; 

c) »vzdrževani družinski član« pomeni zakonca pripadnika sile 
ali civilnega dela, kot je opredeljeno v pododstavkih a) in b) 
tega odstavka, ali otroka takega pripadnika, ki je od njega 
odvisen. 

2. Zavezniško poveljstvo se šteje za silo za namen II. člena, 
drugega odstavka V. člena, desetega odstavka VII. člena, drugega, 
tretjega, četrtega, sedmega in osmega odstavka IX. člena in XIII 
člena sporazuma. 

4. člen 

Pravice in obveznosti, ki jih sporazum državi pošiljateljici ali njenim 
organom priznava ali nalaga v zvezi z njenimi silami ali njihovim 
civilnim delom ali vzdrževanimi družinskimi člani, glede 
zavezniškega poveljstva in njegovega osebja in njegovih 
vzdrževanih družinskih članov, za katere se sporazum uporablja 
v skladu z 2. členom tega protokola, se prenesejo na ustrezno 
vrhovno poveljstvo in njegove odgovorne organe, razen kadar: 

a) pravica do izvajanju kazenske in disciplinske pristojnosti, ki 
jo VII. člen sporazuma priznava vojaškim organom države 
pošiljateljice, se prenese na morebitne vojaške organe države, 
katere vojaško pravo velja za zadevno osebo; 

b) se obveznosti, ki jih državi pošiljateljici ali njenim organom 
nalagajo II. člen, četrti odstavek III. člena, pododstavek a) 
petega odstavka in pododstavek a) šestega odstavka VII 
člena, deveti in deseti odstavek Vili. člena in XIII. člen 
sporazuma, prenesejo tako na zavezniško poveljstvo kot na 
katero koli državo, za katere oborožene sile ali pripadnika ali 
uslužbenca v teh oboroženih silah ali vzdrževanega 
družinskega člana takega pripadnika ali uslužbenca gre; 

c) je država pošiljateljica za namene pododstavka a) drugega 
odstavka in petega odstavka III. člena ter XIV. člena 
sporazuma, če gre za pripadnike sile in njihove vzdrževane 
družinske člane, država, katere oboroženim silam pripada 
pripadnik, ali če gre za pripadnike civilnega dela in njihove 
vzdrževane družinske člane, morebitna država, v katere 
oboroženih silah je zaposlen pripadnik; 

d) se obveznosti, naložene državi pošiljateljici na podlagi šestega 
in sedmega odstavka VIII. člena sporazuma, prenesejo na 
državo, v katere oborožene sile spada oseba, katere dejanje 
ali opustitev dejanja je bila povod za zahtevek, ali če gre za 
pripadnika civilnega dela, državo, katere oborožene sile ga 
zaposlujejo, ali če take države ni, na zavezniško poveljstvo, 
ki mu pripada zadevna oseba. 

Morebitna država, na katero se prenesejo obveznosti po tem 
odstavku, in zadevno zavezniško poveljstvo imata pravice države 
pošiljateljice v zvezi z imenovanjem razsodnika po osmem 
odstavku VIII. člena. 
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5. člen 8. člen 

Vsak pripadnik zavezniškega poveljstva ima svojo osebno 
izkaznico, ki jo izda poveljstvo; izkaznica vsebuje ime in priimek, 
datum in kraj rojstva, državljanstvo, čin ali položaj, morebitno 
številko, fotografijo in obdobje veljavnosti. Ta izkaznica se mora 
na zahtevo pokazati. 

6. člen 

1. Obveznosti odpovedati se zahtevkom, ki jih VIII. člen sporazuma 
nalaga pogodbenicam, se prenesejo tako na zavezniško 
poveljstvo kot na vsako zadevno pogodbenico tega protokola. 

2. Za namene prvega in drugega odstavka VIII. člena sporazuma 

a) se premoženje, ki je v lasti zavezniškega poveljstva ali 
pogodbenice tega protokola in ga uporablja zavezniško 
poveljstvo, šteje za premoženje pogodbenice, ki ga uporabljajo 
njene oborožene sile; 

b) se škoda, ki jo povzroči pripadnik sile ali civilnega dela, kot je 
opredeljen v prvem odstavku 3. člena tega protokola, ali 
katerikoli drug uslužbenec zavezniškega poveljstva, šteje 
za škodo, ki jo je povzročil pripadnik ali uslužbenec oboroženih 
sil pogodbenice; 

c) definicija »v lasti pogodbenice« iz tretjega odstavka VIII, člena 
se uporablja za zavezniško poveljstvo. 

3. Zahtevki, na katere se nanaša peti odstavek VIII, člena 
sporazuma, vključujejo zahtevke (razen pogodbenih zahtevkov 
in zahtevkov, na katere se nanaša šesti ali sedmi odstavek 
omenjenega člena), ki so posledica dejanj ali opustitev dejanj 
katerih koli uslužbencev zavezniškega poveljstva ali kakšnega 
drugega dejanja, opustitve ali dogodka, za katere je zakonsko 
odgovorno zavezniško poveljstvo in so na ozemlju države 
sprejemnice povzročili škodo tretjim, ki niso pogodbenice tega 
protokola. 

7. člen 

1. Oprostitev plačila davkov na osebne dohodke in prejemke, 
odobrena pripadnikom sile ali civilnega dela po X. členu sporazuma, 
se glede osebja zavezniškega poveljstva v okviru definicij v 
pododstavku a) in točki i) pododstavka b) prvega odstavka 3. 
člena tega protokola, uporablja za osebne dohodke in prejemke, 
ki jih osebju kot takemu plačujejo oborožene sile, ki jim pripada ali 
ga zaposlujejo; ta odstavek pa takega pripadnika ali uslužbenca 
ne oprošča plačila davkov, ki jih nalaga država, katere državljan 
je. 

2. Uslužbenci zavezniškega poveljstva, ki spadajo v kategorije, 
ki jih odobri Severnoatlantski svet, so oproščeni plačila davkov 
na osebne dohodke in prejemke, ki jim jih uslužbencem kot takim 
izplačuje zavezniško poveljstvo. Vendar pa se lahko katera koli 
pogodbenica tega protokola z zavezniškim poveljstvom dogovori, 
da bo zaposlila in v zavezniško poveljstvo razporedila vse svoje 
državljane (razen tistih, če ta pogodbenica tako želi, ki stalno ne 
prebivajo na njenem ozemlju), ki bodo kot osebje službovali v 
zavezniškem poveljstvu, in da bo takim osebam izplačevala 
osebne dohodke in prejemke iz svojih lastnih sredstev ter v višini, 
ki jo sama določi. Zadevna pogodbenica lahko tako izplačane 
osebne dohodke in prejemke obdavči, ne more pa jih obdavčiti 
kakšna druga pogodbenica. Če katera koli pogodbenica tega 
protokola sklene tak dogovor in se ta pozneje spremeni ali preneha 
veljati, pogodbenic tega protokola prvi stavek tega odstavka več 
ne zavezuje, da osebne dohodke in prejemke, izplačane njihovim 
državljanom, oprostijo plačila davkov. 

1 .Zaradi lažje ustanovitve, gradnje, vzdrževanja in delovanja 
zavezniških poveljstev so ta poveljstva, če je to izvedljivo, 
oproščena carin in davkov v zvezi s porabo, ki je v interesu 
skupne obrambe ter za njihovo službeno in izključno uporabo, 
vsaka pogodbenica tega protokola pa začne s katerim koli 
zavezniškim poveljstvom, ki deluje na njenem ozemlju, pogaianja, 
da bi sklenila sporazum za uveljavitev te določbe. 

2. Zavezniško poveljstvo ima pravice, ki se na podlagi XI. člena 
sporazuma pod enakimi pogoji priznavajo sili. 

3. Določbe petega in šestega odstavka XI. člena sporazuma se 
ne uporabljajo za državljane držav sprejemnic, razen če taki 
državljani pripadajo oboroženim silam pogodbenice tega protokola, 
ki ni država sprejemnica. 

4. Izraz »carine in davki« iz tega člena ne vključuje stroškov za 
opravljene storitve. 

9. člen 

Razen če Severnoatlantski svet morda sklene drugače, 

a) se premoženje, pridobljeno iz mednarodnih sredstev 
zavezniškega poveljstva v okviru njegovega proračuna za 
investicijska sredstva in ga poveljstvo več ne potrebuje, proda 
na podlagi dogovorov, ki jih odobri Severnoatlantski svet, 
kupnina zanj pa se med pogodbenice Severnoatlantske 
pogodbe razdeli ali se jim knjiži kot dobroimetje v sorazmerju 
z njihovimi prispevki za investicijsko vzdrževanje poveljstva. 
Država sprejemnica ima prednostno pravico do pridobitve 
nepremičnine, ki se tako proda na njenem ozemlju, če ponudi 
pogoje, ki niso manj ugodni od tistih, ki jih ponudi tretji; 

b) se katero koli zemljišče, objekti ali nepremične naprave, ki jih 
je država sprejemnica dala zavezniškemu poveljstvu v 
brezplačno (razen normiranih stroškov) uporabo in jih 
poveljstvo ne potrebuje več, vrnejo državi sprejemnici, 
povečanje ali izgubo vrednosti premoženja, ki ga je zagotovila 
država sprejemica, izhajajočo iz uporabe premoženja za 
namene poveljstva, pa določi (ob upoštevanju veljavne 
zakonodaje države sprejemnice) Severnoatlantski svet in 
razdeli med pogodbenice Severnoatlantske pogodbe ali knjiži 
kot dobroimetje ali breme sorazmerno z njihovimi prispevki 
za investicijsko vzdrževanje poveljstva. 

10. člen 

Vsako vrhovno poveljstvo je pravna oseba; sposobno je sklepati 
pogodbe ter pridobivati in odtuievati premoženje. Vendar pa lahko 
država prejemnica za uresničevanje take sposobnosti zahteva, 
da vrhovno poveljstvo ali katero od podrejenih zavezniških 
poveljstev, ki delujejo v imenu vrhovnega poveljstva, z njo sklene 
posebne dogovore. 

11. člen 

1. Vrhovno poveljstvo lahko ob upoštevanju določb VIII. člena 
sporazuma nastopa v pravnih postopkih kot tožnik ali toženec. 
Vendar pa se lahko država sprejemnica in vrhovno poveljstvo ali 
katero od podrejenih zavezniških poveljstev, ki ga vrhovno 
poveljstvo pooblasti, dogovorita, da bo država sprejemnica v 
katerem koli pravnem postopku, v katerem je to poveljstvo 
udeleženec pred sodišči države sprejemnice, delovala v imenu 
vrhovnega poveljstva. 
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2. Zoper katero koli zavezniško poveljstvo se ne sprejme noben 
ukrep izvršbe ali ukrep zasega ali zaplembe njegovega 
premoženja ali sredstev, razen ukrepov za namene pododstavka 
a) šestega odstavka VII. člena in XIII. člena sporazuma. 

12. člen 

1. Da bi lahko upravljalo svoj mednarodni proračun, ima zavezniško 
poveljstvo različne valute in razpolaga z računom v kateri koli 
valuti. 

2. Pogodbenice tega protokola na prošnjo zavezniškega poveljstva 
olajšajo prenos njegovih sredstev iz ene države v drugo in 
zamenjavo katere koli valute, ki jo ima zavezniško poveljstvo, v 
katero koli drugo valuto, če je to nujno za zadostitev zahtev 
zavezniškega poveljstva. 

13. člen 

Arhiv in drugi uradni dokumenti katerega koli zavezniškega 
poveljstva, ki so v prostorih, ki jih uporablja to poveljstvo, ali jih 
ima pravilno pooblaščen pripadnik poveljstva, so nedotakljivi, 
razen če se poveljstvo ni odreklo tej imuniteti. Poveljstvo na prošnjo 
države sprejemnice in v navzočnosti predstavnika te države 
preveri naravo katerih koli dokumentov, da bi potrdilo, da so ti 
dokumenti upravičeni do imunitete po tem členu. 

14. člen 

1. Celota ali del tega protokola ali sporazuma se na podlagi sklepa 
Severnoatlantskega sveta lahko uporablja za katero koli 
mednarodno vojaško poveljstvo ali organizacijo (ki ni vključena v 
definicije v odstavkih b) in c) 1. člena tega protokola), ustanovljeno 
v skladu s Severnoatlantsko pogodbo. 

3. člen 

Za izvajanje protokola skrbi Ministrstvo za obrambo Republike 
Slovenije. 

2. Ob nastanku Evropske obrambne skupnosti, se ta protokol 
lahko uporablja za osebje evropskih obrambnih sil. razporejeno v 
zavezniško poveljstvo, in njihove vzdrževane družinske člane, v 
takem času in na tak način, kot lahko določi Severnoatlantski 
svet. 

15. člen 

Vsa neskladja med pogodbenicami tega protokola ali med temi 
pogodbenicami in katerim koli zavezniškim poveljstvom glede 
razlage ali uporabe protokola, se rešujejo s pogajanji med 
strankami v sporu brez uporabe kakršnekoli zunanje pristojnosti. 
Razen če protokol ali sporazum z izrecno določbo ne ureja 
drugače, se neskladja, ki jih ni mogoče rešiti z neposrednim 
pogajanjem, predložijo Severnoatlantskemu svetu. 

16. člen 

1. XV. člen in XVII. do XX. člen sporazuma se glede tega protokola 
uporabljajo kot njegov sestavni del. vendar se lahko protokol 
kljub temu spremeni, začasno razveljavi, ratificira, k njemu se 
lahko pristopi, se odpove ali podaljša v skladu z določbami v 
omenjenih členih in neodvisno od sporazuma. 

2. Ta protokol se lahko dopolni z dvostranskim sporazumom med 
državo sprejemnico in vrhovnim poveljstvom, organi države 
sprejemnice in vrhovno poveljstvo pa se lahko sporazumejo, da 
po upravni poti še pred ratifikacijo uveljavijo katero koli določbo 
tega protokola ali sporazuma, ki jo uporabljajo. 

V potrditev tega so podpisani pooblaščenci podpisali ta protokol. 

Sestavljeno v Parizu 28. avgusta 1952 v angleškem in francoskem 
jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni, v enem samem 
izvirniku, shranjenem v arhivu Vlade Združenih držav Amerike. 
Vlada Združenih držav Amerike pošlje overjene izvode besedila 
vsem državam podpisnicam in državam, ki pristopajo. 

4. člen 

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

Republika Slovenija mora kot članica Organizacije 
Severnoatlantske pogodbe podpisati in ratificirati oziroma pristopiti 
še k nekaterim sporazumom in protokolom, ki zagotavljajo njeno 
učinkovito delovanje. Države članice Organizacije 
Severnoatlantske pogodbe so s tem namenom na podlagi 9. člena 
Severnoatlantske pogodbe od leta 1949 dalje sklenile več dodatnih 
sporazumov in protokolov. Med temi sporazumi iri protokoli je tudi 
Protokol o statusu mednarodnega vojaškega poveljstva, 
ustanovljenega v skladu s Severnoatlantsko pogodbo. 

Republika Slovenija je že pogodbenica Sporazuma med državami 
pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe in drugimi državami, 
ki sodelujejo v Partnerstvu za mir, glede statusa njihovih sil (v 
nadaljevanju PzM SOFA) ter Dodatnega protokola k predhodno 
navedenemu sporazumu. 

Ravno tako je Republika Slovenija pogodbenica Nadaljnjega 
dodatnega protokola k PzM SOFA, ki dejansko povzema določbe 
Protokola o statusu mednarodnega vojaškega poveljstva, 
ustanovljenega na podlagi Severnoatlantske pogodbe (v 
nadaljevanju Pariški protokol). Pogodbenice Severnoatlantske 
pogodbe so ob upoštevanju, da se z ločenim dogovorom 
ustanovijo mednarodna vojaška poveljstva na območjih, ki jih 
zajema Severnoatlantska pogodba, in se nato opredeli status teh 
poveljstev in njihovega osebja na teh območjih, podpisale omenjeni 
protokol 28. avgusta 1952 v Parizu. Gre za protokol k Sporazumu 
med pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o statusu njihovih 
sil, podpisanemu 19.junija 1951 v Londonu, ki med drugim v svojih 
določbah opredeljuje vrhovno poveljstvo kot vrhovno poveljstvo 
zavezniških sil v Evropi, poveljstvo vrhovnega poveljnika 
zavezniških sil za Atlantik in vseh enakovrednih mednarodnih 
vojaških poveljstev, ustanovljenih v skladu s Severnoatlantsko 
pogodbo. Ravno tako je določen pomen izraza zavezniško 
poveljstvo. Protokol nadalje v svojih določbah določa pravno 
osebnost vsakega vrhovnega poveljstva, ki je sposobno sklepati 

pogodbe ter pridobivati in odtujevati premoženje. Določena je tudi 
nedotakljivost arhivov in drugih uradnih dokumentov kateregakoli 
zavezniškega poveljstva. Protokol tudi določa, da se bodo njegove 
določbe uporabljale ob nastanku Evropske obrambne skupnosti 
za osebje evropskih obrambnih sil, razporejeno v zavezniško 
poveljstvo, in njegove vzdrževane družinske člane, v takem času 
in na tak način, kot lahko določi Severnoatlantski svet. 

Nadaljnji dodatni protokol določa uporabo določb, enakih določbam 
Pariškega protokola, na ozemlje držav, ki niso članice 
Severnoatlantske pogodbe, so pa pogodbenice Sporazuma med 
državami pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe in drugimi 
državami, ki sodelujejo v Partnerstvu za mir, glede statusa njihovih 
sil (PzM SOFA). Tako se določbe Pariškega protokola uporabljajo 
za poveljstva zavezniških sil na območjih, ki jih zajema 
Severnoatlantska pogodba kot ozemlja držav pogodbenic PzM 
SOFA. 

Ker je Republika Slovenija 29. marca 2004 postala članica 
Organizacije Severnoatlantske pogodbe, bo po pristopu k 
Pariškemu protokolu le-ta veljal na ozemlju držav pogodbenic 
Organizacije Severnoatlantske pogodbe. 

Skladno s 75. členom in drugim odstavkom 88. člena Zakona o 
zunanjih zadevah (Ur.l.RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno 
besedilo) sporazum ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Za sporazum ni potrebno sprejeti novih ali spremeniti veljavnih 
predpisov in tudi ne zagotoviti dodatnih sredstev iz proračuna 
Republike Slovenije. Sredstva za njegovo izvajanje so 
zagotovljena v proračunskih postavkah Ministrstva za obrambo. 

Sporazum ni predmet usklajevanja s pravnim redom Evropskih 
skupnosti. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA 0 VZAJEMNEM 

VAROVANJU TAJNOSTI IZUMOV, KI SO 

POVEZANI Z OBRAMBO IN ZA KATERE SO 

BILE VLOŽENE PATENTNE PRIJAVE (MSVVTI) 

■EPA 1377-III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2004-1811-0075 
Številka: 803-05/2001-16 
Ljubljana, 03.06.2004 

Vlada Republike Slovenije je na 77. redni seji dne 03.06.2004 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O 
VZAJEMNEM VAROVANJU TAJNOSTI IZUMOV, KI SO 
POVEZANI Z OBRAMBO IN ZA KATERE SO BILE 
VLOŽENE PATENTNE PRIJAVE, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169, člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

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

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
dr. Anton Grizold, minister za obrambo, 
Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve. 
Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Borut Mahnič, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Miran Bogataj, sekretar v Ministrstvu za obrambo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

ZAKON 0 RATIFIKACIJI 

SPORAZUMA O VZAJEMNEM VAROVANJU TAJNOSTI 
IZUMOV, KI SO POVEZANI Z OBRAMBO IN ZA 

KATERE SO BILE VLOŽENE PATENTNE PRIJAVE 

1. člen 

Ratificira se Sporazum o vzajemnem varovanju tajnosti izumov, 

ki so povezani z obrambo in za katere so bile vložene patentne 
prijave, sestavljen 21. septembra 1960 v Parizu. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenski 
jezik glasi: 
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SPORAZUM O VZAJEMNEM VAROVANJU TAJNOSTI IZUMOV, KI SO POVEZANI Z 

OBRAMBO IN ZA KATERE SO BILE VLOŽENE PATENTNE PRIJAVE 

Vlade Belgije. Kanade. Danske, Francije, Zvezne republike 
Nemčije, Grčije, Italije, Luksemburga, Nizozemske, Norveške, 
Portugalske, Turčije, Združenega kraljestva in Združenih držav 
Amerike, 

ki so pogodbenice Severnoatlantske pogodbe, podpisane v 
VVashingtonu 4. aprila 1949 so se 

v želji okrepiti gospodarsko sodelovanje med katerimi koli oziroma 
vsemi njihovimi vladami, kot je to dogovorjeno v 2. členu pogodbe; 

zavedajoč se naloge, ki so jo prevzele v skladu z določbami 3. 
člena, da z nenehno in učinkovito samopomočjo vzdržujejo in 
razvijajo svojo individualno in kolektivno sposobnost upreti se 
oboroženemu napadu; 

ob upoštevanju, da ima naložitev varovanja tajnosti za izum, 
povezan z obrambo, v eni od držav Organizacije 
Severnoatlantske pogodbe za posledico, če je bil patent prijavljen 
ali podeljen, prepoved prijave patenta za isti izum v drugih državah, 
vključno z državami Organizacije Severnoatlantske pogodbe; 

ob upoštevanju, da lahko ozemeljske omejitve, ki izhajajo iz te 
prepovedi, povzročajo škodo prijaviteljem patentov in lahko zato 
poslabšajo gospodarsko sodelovanje med državami Organizacije 
Severnoatlantske pogodbe: 

ob upoštevanju, da je zaradi vzajemne pomoči zaželeno 
medsebojno obveščanje o izumih, povezanih z obrambo in da 
lahko v nekaterih primerih omenjena prepoved ovira tako 
obveščanje; 

ob upoštevanju, da vlade držav Organizacije Severnoatlantske 
pogodbe ne smejo imeti pravice zavrniti naložitev varovanja 
tajnosti, če je vlada, od katere omenjena prepoved izvira, 
pripravljena odobriti vložitev patentne prijave v eni ali več drugih 
omenjenih državah, če prav tako naložijo varovanje tajnosti izuma; 

ob upoštevanju, da so vlade pogodbenic Severnoatlantske 
pogodbe poskrbele za vzajemno varovanje in zaščito tajnih 
podatkov, ki si jih lahko izmenjujejo 

dogovorile o naslednjem: 

I. ČLEN 

Vlade, ki so pogodbenice tega sporazuma, varujejo tajnost izumov 
in poskrbijo za varovanje tajnosti izumov, za katere so bile vložene 
patentne prijave v skladu z dogovorjenimi postopki, kadar koli je 
vlada, ki je prva prejela patentno prijavo za izume, v nadaljevanju 
izvorna vlada, naložila varovanje tajnosti takih izumov zaradi 
interesov državne obrambe. 

Ta določba ne omejuje pravice izvorne vlade, da prepove vložitev 
patentne prijave za izum pri eni ali več drugih vladah pogodbenicah 
tega sporazuma. 

Vlade pogodbenice tega sporazuma se strinjajo, da razvijejo take 
operativne postopke, ki so potrebni za uresničevanje tega člena. 

II. ČLEN 

Določbe I. člena se uporabljajo na zahtevo izvorne vlade ali 
prijavitelja patenta, če ta predloži dokaz, da je izvorna vlada 
naložila varovanje tajnosti in je od te vlade prejel odobritev, da 
vloži svojo prijavo tajnega patenta v ustrezni državi. 

III. ČLEN 

Vlada, od katere se zahteva, da varuje tajnost izuma v skladu z 
določbami I. člena, ima kot pogoj za izvajanje takšnega varovanja 
pravico zahtevati, da se prijavitelj patenta odreče vsakršnemu 
odškodninskemu zahtevku zaradi izgube ali škode, ki je izključna 
posledica naložitve varovanja tajnosti izuma. 

IV. ČLEN 

Ukrepi varovanja tajnosti, naloženi v skladu I. členom, se odpravijo 
le na zahtevo izvorne vlade. Ta vlada šest tednov pred odpravo 
svojih ukrepov druge zadevne vlade obvesti o svojem namenu. 

Ob upoštevanju varnosti Organizacije Severnoatlantske pogodbe 
izvorna vlada v omenjenem šesttedenskem obdobju, če je to 
mogoče, upošteva stališča drugih vlad. 

V. ČLEN 

Ta sporazum ne preprečuje vladam podpisnicam, da zaradi istega 
namena sklenejo dvostranske sporazume. Obstoječi dvostranski 
sporazumi ostanejo nespremenjeni. 

VI. ČLEN 

Listine o ratifikaciji ali odobritvi tega sporazuma se v najkrajšem 
možnem času deponirajo pri Vladi Združenih držav Amerike, ki 
vlade podpisnice obvesti o datumu deponiranja vsake listine. 

Ta sporazum začne veljati 30 dni po tem, ko dve podpisnici 
deponirata svojo listino o ratifikaciji ali odobritvi. Za vsako drugo 
podpisnico začne veljati 30 dni po deponiranju njene listine o 
ratifikaciji ali odobritvi. 

VII. ČLEN 

Ta sporazum lahko vsaka njegova pogodbenica odpove s pisnim 
obvestilom o odpovedi, ki ga pošlje Vladi Združenih držav Amerike, 
ta pa o tem obvesti vse druge podpisnice. Odpoved začne veljati 
eno leto potem, ko Vlada Združenih držav Amerike prejme 
ustrezno obvestilo, vendar ne vpliva na že sprejete obveznosti in 
pravice ali posebne pravice, ki so si jih predtem pridobile podpisnice 
v skladu z določbami tega sporazuma. 

V potrditev tega so podpisani predstavniki, ki so bili za to pravilno 
pooblaščeni, podpisali ta sporazum. 

Sestavljeno v PARIZU 21. septembra 1960 v angleškem in 
francoskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni, v 
enem samem izvirniku, shranjenem v arhivu Vlade Združenih 
držav Amerike, ki bo vladam drugih podpisnic poslala pravilno 
overjeno kopijo. 
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3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za obrambo. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum o vzajemnem varovanju tajnosti izumov, ki so povezani 
z obrambo in za katere so bile vložene patentne prijave, je bil 
podpisan 21. septembra 1960 in je začel veljati 12. januarja 1961. 
Izvirnik je shranjen v arhivu Vlade Združenih držav Amerike. 

Pred uveljavitvijo tega sporazuma je bilo državam članicam 
onemogočeno, da bi bile seznanjene z vsebino patentnih prijav 
na področju obrambe, saj je za takšne patentne prijave veljala 
prepoved vlaganja v tujini. Z odpravo takšne prepovedi je državam 
članicam omogočeno vzajemno obveščanje o izumih, povezanih 
z obrambo. 

Sporazum ima sedem členov. V I. členu je izvornim vladam 
naložena obveznost, da varujejo tajnost izumov in patentnih prijav 
zaradi interesov državne obrambe. S tem pa ni omejena pravica 
vlade do prepovedi vložitve patentne prijave za izum pri eni ali 
več vladah pogodbenicah tega sporazuma. Tajnost se varuje na 
zahtevo izvorne vlade oz. prijavitelja patenta, ta pa mora predložiti 
dokaz, da je izvorna vlada naložila varovanje tajnosti in da je od 
nje prejel odobritev za vložitev prijave tajnega patenta v tujini (II. 
člen). Vlada, ki ji je naloženo varovanje tajnosti izuma, sme kot 
pogoj za izvajaje takšnega varovanja zahtevati od prijavitelja 

patenta, da se odreče vsakršnemu odškodninskemu zahtevku 
zaradi izgube ali škode, kije izključna posledica naložitve varovanja 
tajnosti izuma (III. člen). Ukrepi za varovanje tajnosti se odpravijo 
le na zahtevo izvorne vlade, ki druge vlade o tem obvesti šest 
tednov pred odpravo (IV. člen). Ta sporazum ne preprečuje 
sklepanja dvostranskih sporazumov med državami članicami (V. 
člen). 

Za izvajanje tega sporazuma je v skladu z Zakonom o industrijski 
lastnini (Ur.l.RS, št. 7/2003 - prečiščeno besedilo) pristojno 
Ministrstvo za obrambo. 

Skladno s 75. členom in drugim odstavkom 88. člena Zakona o 
zunanjih zadevah (Ur.l.RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno 
besedilo) sporazum ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Za sporazum ni treba sprejeti novih ali spremeniti veljavnih 
predpisov. Sredstva za njegovo izvajanje so zagotovljena na 
proračunskih postavkah Ministrstva za obrambo. 

Sporazuma ni treba uskladiti s pravnim redom Evropskih 
skupnosti. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA 0 STORITVAH V 

ZRAČNEM PROMETU TER DELOVANJU OBJEKTOV 

IN NAPRAV, KI JIH ZAGOTAVLJA IN UPRAVLJA 

EUROCONTROL V SREDNJEEVROPSKEM CENTRU 

ZA NADZOR STORITEV V ZRAČNEM PROMETU V 

ZGORNJEM ZRAČNEM PROSTORU (CEATS) 

(BRUSELJ, 27. JUNIJ 1997) (MSSZP) 

- EPA 1378 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2004-1811-0092 
Številka: 906-05/2001-8 
Ljubljana, 03.06.2004 

Vlada Republike Slovenije je na 77. redni seji dne 03.06.2004 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O 
STORITVAH V ZRAČNEM PROMETU TER DELOVANJU 
OBJEKTOV IN NAPRAV, KI JIH ZAGOTAVLJA IN 
UPRAVLJA EUROCONTROL V SREDNJEEVROPSKEM 
CENTRU ZA NADZOR STORITEV V ZRAČNEM 
PROMETU V ZGORNJEM ZRAČNEM PROSTORU 
(CEATS) (BRUSELJ, 27. JUNIJA 1997), 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

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

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
dr. Marko Pavliha, minister za promet, 
Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
mag. Bojan Babič, državni sekretar v Ministrstvu za promet, 
Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
mag. Aleksander Čičerov, državni podsekretar v Ministrstvu 
za zunanje zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

ZAKON 

0 RATIFIKACIJI SPORAZUMA O STORITVAH V 
ZRAČNEM PROMETU TER DELOVANJU OBJEKTOV 

IN NAPRAV, KI JIH ZAGOTAVLJA IN UPRAVLJA 
EUROCONTROL V SREDNJEEVROPSKEM CENTRU 

ZA NADZOR STORITEV V ZRAČNEM PROMETU V 
ZGORNJEM ZRAČNEM PROSTORU(CEATS) 

(Bruselj, 27. junij 1997) 

v zračnem prometu v zgornjem zračnem prostoru (CEATS), 
sestavljen v Bruslju, 27. junija 1997. 

2. člen 

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

1. člen 

Ratificira se Sporazum o storitvah v zračnem prometu ter 
delovanju objektov in naprav, ki jih zagotavlja in upravlja 
EUROCONTROL v srednjeevropskem centru za nadzor storitev 

Besedilo sporazuma v bosanskem, češkem, francoskem, hrvaškem, 
italijanskem, madžarskem, nemškem, slovaškem in srbskem jeziku so 
na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za 
zunanje zadeve. 
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SPORAZUM O STORITVAH V ZRAČNEM PROMETU TER DELOVANJU OBJEKTOV IN 
NAPRAV, KI JIH ZAGOTAVLJA IN UPRAVLJA EUROCONTROL V 

SREDNJEEVROPSKEM CENTRU ZA NADZOR STORITEV V ZRAČNEM PROMETU V 

ZGORNJEM ZRAČNEM PROSTORU (CEATS) (Bruselj, 27. junij 1997) 

REPUBLIKA AVSTRIJA, 

BOSNA IN HERCEGOVINA, 

ČEŠKA REPUBLIKA, 

REPUBLIKA HRVAŠKA, 

REPUBLIKA ITALIJA, 

REPUBLIKA MADŽARSKA, 

SLOVAŠKA REPUBLIKA, 

REPUBLIKA SLOVENIJA, 

v nadaljnjem besedilu "nacionalne pogodbenice", na eni strani 

IN EUROCONTROL, EVROPSKA ORGANIZACIJA ZA 
VARNOST ZRAČNE PLOVBE, 

v nadaljnjem besedilu "Organizacija", na drugi strani se 

glede na to, da so nacionalne pogodbenice prosile, da se 
Organizaciji v njihovem imenu zaupajo zagotavljanje in opravljanje 
storitev v zračnem prometu ter delovanje objektov in naprav v 
skladu z določbami dopolnjene konvencije, zlasti njenega 
pododstavka b) 2.odstavka 2. člena in 12. člena, ter revidirane 
konvencije in zlasti njenega pododstavka b) 2. odstavka 2. člena 
in 14. člena, 

glede na to, da nacionalne pogodbenice priznavajo, da je treba 
sodelovati pri zagotavljanju storitev zračnega prometa (ATS) v 
njihovem zračnem prostoru, da bi vsem uporabnikom zračnega 
prostora zagotovile največjo možno učinkovitost z najmanjšimi 
stroški, hkrati pa ohranile zahtevano raven varnosti in da bi 
prispevale k oblikovanju enovitega Evropskega sistema za 
vodenje zračnega prometa (EATMS), 

glede na to, da je Stalna komisija na ad hoc sestanku 6. junija 
1997 sklenila ustanoviti Srednjeevropski center za nadzor storitev 
v zračnem prometu v zgornjem zračnem prostoru (v nadaljevanju 
«center CEATS»), 

dogovorijo, kot sledi: 

1. člen 

1. Nacionalne pogodbenice v skladu s pododstavkom (b) 2. 
odstavka 2. člena revidirane konvencije Organizaciji zaupajo 
upravljanje objektov in naprav ter zagotavljanje preletnih 
storitev v zračnem prometu v obsegu in na način, kot je 
predpisano v tem sporazumu. Za ta namen Organizacija 
uporablja objekte in naprave centra CEATS ter zagotavlja 
ustrezno osebje za njegovo obratovanje in vzdrževanje in pri 
opravljanu te naloge uporablja objekte in naprave 
EUROCONTROL-a in potrebne nacionalne objekte in 
naprave, kot so npr. centri za usposabljanje in poskusni centri. 

2. Vsaka nacionalna pogodbenica obdrži svoje pristojnosti in 
obveznosti glede predpisov o zračni plovbi, sprejemanja 
pravil, organizacije zračnega prostora in odnosov z 
mednarodnimi organizacijami, kot je Mednarodna organizacija 
civilnega letalstva (v nadaljnjem besedilu "ICAO"), ter z 
uporabniki zračnega prostora in drugimi, in to v zračnem 
prostoru nad svojim ozemljem in v določenih delih zračnega 
prostora nad odprtim morjem, na podlagi Načrta zračne plovbe 
za evropsko območje ICAO. 

2. člen 

1. Organizacija zagotavlja objekte in naprave ter opravlja 
preletne storitve v zračnem prometu, kot so opredeljene v 3. 
odstavku 3. člena revidirane konvencije, v zračnem prostoru, 
določenem v Prilogi I k temu sporazumu. 

2. Da bi nacionalne pogodbenice Organizaciji omogočile, da 
prevzame svoje pristojnosti, navedene v 1. odstavku 1. člena 
in v 1. odstavku 2. člena tega sporazuma, ji dajo brezplačno 
na voljo za skupno uporabo naprave, opremo ter 
komunikacijska sredstva zrak-zemlja in zemlja-zemlja, 
navedena v Prilogi II k temu sporazumu. 

3. Nacionalne pogodbenice v mejah svoje pristojnosti ukrenejo 
vse potrebno, da Organizaciji omogočijo opravljanje njenih 
nalog po tem sporazumu. 

3. člen 

Organizacija določi operativne in tehnične ukrepe, potrebne za 
opravljanje storitev v zračnem prometu v skladu z določbami 
Priloge I k temu sporazumu, z namenom zagotoviti varnost, 
učinkovitost in hiter pretok zračnega prometa na najbolj 
gospodaren način. Za ta namen Organizacija: 

(a) prek svoje Agencije zagotovi sredstva, potrebna za opravljanje 
svoje naloge v skladu s Prilogo I k revidirani konvenciji (Statut 
Agencije); 

(b) po dogovoru z nacionalnimi pogodbenicami zagotavlja kar 
največjo združljivost med storitvami, ki jih na eni strani 
zagotavlja center CEATS, na drugi strani pa nacionalne 
pogodbenice v zračnem prostoru pod njihovim nadzorom; 

(c) se z nacionalnimi pogodbenicami dogovori o načinu, po 
katerem se upravljajo objekti in naprave, navedene v 2. 
odstavku 2. člena tega sporazuma. 

4. člen 

1. Na predlog generalnega direktorja Agencije Stalni odbor 
CEATS na podlagi določb 5. člena tega sporazuma uvede 
operativne in tehnične ukrepe, navedene v 3. členu, kot tudi 
dodeli ustrezna sredstva v proračunu za določen namen. 

poročevalec, št. 78 14 15. junij 2004 



2. Generalni direktor zagotavlja vsakodnevno opravljanje 
storitev v zračnem prometu, vključno z vodenjem osebja in 
opreme. Za ta namen: 

(a) spoštuje interne predpise Organizacije in pravilnik za 
osebje kot tudi kakršne koli ukrepe, ki jih v skladu z 
določbami 3. in 5. člena tega sporazuma sprejmeta Svet 
in Generalna skupščina, 

(b) se na operativnih in tehničnih področjih posvetuje in 
usklajuje s službami agencij v zračnem prometu 
nacionalnih pogodbenic. 

5. člen 

Določbe revidirane konvencije in Priloge I k tej konvenciji glede 
postopkov odločanja v zvezi z nalogami, podrobno navedenimi v 
1. odstavku 2. člena revidirane konvencije, se smiselno uporabljajo 
tudi za ukrepe, ki so med drugim operativne, tehnične ali 
proračunske narave in so omenjeni v 3. in 4. členu tega sporazuma. 
Odločitve morajo dobiti vsaj pozitivne glasove nacionalnih 
pogodbenic, za katere je ta sporazum začel veljati. 

6. člen 

Pri uporabi tega sporazuma se nacionalne pogodbenice 
zavezujejo, da bodo uvedle skupne delovne postopke, katerih 
namen je Organizaciji olajšati sprejemanje odločitev in doseči 
združljivost, posvetovanje in usklajevanje, ki so omenjeni v 3. in 
4. členu tega sporazuma. 

7. člen 

1. Organizacija se je dolžna lotiti vlaganj v objekte centra CEATS, 
potrebne za opravljanje nalog, za katere je odgovorna po tem 
sporazumu. 

2. Ta vlaganja se financirajo s pomočjo posebnega dodatka k 
proračunu Organizacije. Postopek financiranja in sredstva 
so podrobno opisani v I. delu finančnega protokola v Prilogi III 
k temu sporazumu. 

8. člen 

Stroški obratovanja, ki jih ima Organizacija v zvezi s centrom 
CEATS, se ugotovijo v skladu z II. delom finančnega protokola iz 
Priloge III k temu sporazumu in so vključeni v posebni dodatek k 
proračunu Organizacije. Ta dodatek financirajo nacionalne 
pogodbenice v skladu z dogovorjeno formulo za delitev stroškov. 

9. člen 

Nacionalna pogodbenica, ki svojo listino o ratifikaciji, sprejetju ali 
odobritvi deponira po začetku veljavnosti tega sporazuma, v 
skladu s formulo o delitvi stroškov, navedeno v 8. členu zgoraj, 
prispeva h kritju stroškov, ki so jih imele nacionalne pogodbenice, 
za katere je sporazum že začel veljati. 

10. člen 

Za osebje EUROCONTROL-a, ki dela v centru CEATS, veljajo 
enake določbe kot za osebje Organizacije. 

11. člen 

1. Vsaka nacionalna pogodbenica je odgovorna za vsako škodo, 
ki je posledica storitev, ki so dane na razpolago Organizaciji 
v skladu z določbami 2. in 3. odstavka 2. člena tega 
sporazuma, ali ki nastane v zvezi s takimi storitvami, če se 
lahko ta škoda pripiše omenjeni nacionalni pogodbenici. 

2. Z izjemo določb 1. odstavka tega člena je Organizacija 
nacionalnim pogodbenicam dolžna izplačati odškodnino za 
vsak zahtevek zaradi škode, ki je posledica storitev, 
zagotovljenih na podlagi 1. odstavka 1. člena in 1. odstavka 2. 
člena tega sporazuma, ali je nastala v zvezi z njimi. 

3. V skladu z 2. odstavkom 28. člena revidirane konvencije se je 
možno sklicevati na obveznost Organizacije. Vendar pa ima 
Organizacija v primerih, omenjenih v 1. odstavku tega člena, 
pravico, da ji nacionalne pogodbenice povrnejo odškodnino, 
ki jo dolgujejo v zvezi s tem. 

4. Organizacija se lahko v svojem imenu v celoti ali delno 
zavaruje za tveganja, ki jih prevzema v zvezi s tem 
sporazumom, vključno s škodo zaradi izgube dohodka, ter 
še zlasti za tveganja v zvezi z: 

(a) odgovornostjo do tretjih oseb (letalskih družb, 
uporabnikov, potnikov itd.) 

(b) odgovornostjo do držav in 

(c) škodo, povzročeno na njenih napravah ali njihovo izgubo. 

12. člen 

Določbe iz prilog k temu sporazumu so njegov sestavni del. Lahko 
se spremenijo s soglasno odločitvijo nacionalnih pogodbenic in 
Organizacije. 

13. člen 

Vsi spori, ki lahko nastanejo v zvezi z razlago ali uporabo tega 
sporazuma ali njegovih prilog, se mutatis mutandis rešujejo z 
uporabo določb 34. člena revidirane konvencije. 

14. člen 

1. Ta sporazum je na voljo za podpis nacionalnim pogodbenicam 
in Organizaciji od 27. junija 1997. 

2. Ta sporazum se ratificira, sprejme ali odobri. 

3. Listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi se deponirajo pri 
Vladi Kraljevine Belgije. 

4. Ta sporazum začne veljati trideseti dan po datumu, ko pet 
nacionalnih pogodbenic izpolni oba naslednja pogoja: 

a) da te nacionalne pogodbenice deponirajo svoje listine o 
ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi tega sporazuma in 

b) da so te nacionalne pogodbenice članice Organizacije. 

5. Za vsako nacionalno pogodbenico, ki izpolni oba pogoja, 
navedena v 3. odstavku zgoraj, po začetku veljavnosti tega 
sporazuma, začne sporazum veljati trideseti dan po datumu, 
ko takšna nacionalna pogodbenica izpolni oba pogoja. 

15. junij 2004 15 poročevalec, št. 78 



6. Organizacija postane pogodbenica tega sporazuma, ko ga 
podpiše. 

7. Vlada Kraljevine Belgije obvesti vlade drugih pogodbenic in 
drugih držav članic Organizacije ter Organizacijo samo o 
vsaki listini o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi, ki jo deponira 
nacionalna pogodbenica, in o datumu, ko ta sporazum začne 
veljati. 

8. Vlada Kraljevine Belgije ta sporazum registrira pri generalnem 
sekretarju Združenih narodov v skladu s 102. členom 
Ustanovne listine Združenih narodov in pri Svetu ICAO v 
skladu s 83. členom Konvencije o mednarodnem civilnem 
letalstvu, podpisane v Čikagu 7. decembra 1944. 

15. člen 

1. Ta sporazum ostane v veljavi, dokler Organizacija ne preneha 
opravljati svojih dejavnosti v centru CEATS po odpovedi 
sporazuma v skladu s 3. odstavkom tega člena oziroma med 
razpustitvijo Organizacije v skladu z 2. odstavkom tega člena. 

2. Če se Organizacija razpusti v skladu s 4. odstavkom 38. 
člena revidirane konvencije, zagotovi ob uporabi 5. odstavka 
38. člena te konvencije neprekinjeno delovanje centra CEATS 
v skladu z določbami tega sporazuma, dokler nacionalne 
pogodbenice ne začno izvajati drugačnih dogovorov, vendar 
pa najkasneje v štirih letih. 

3. Vendar pa lahko katera koli nacionalna pogodbenica ali 
Organizacija ne glede na 2. odstavek zgoraj izrazi svoj namen, 
da ta sporazum odpove kadar koli po izteku štirih let od 
začetka njegove veljavnosti. O tej nameri obvesti Vlado 
Kraljevine Belgije, ki o tem obvesti druge pogodbenice. 
Sporazum preneha veljati po izteku obdobja šestih let od 
datuma, ko Vlada Kraljevine Belgije prejme obvestilo. 

4. Pogodbenica, ki zahteva odpoved tega sporazuma v skladu 
s 3. odstavkom zgoraj, krije stroške, ki so posledica te 
odpovedi. 

5. V primeru zaprtja centra CEATS po prenehanju tega 
sporazuma se preostala aktiva in/ali obveznosti centra 
CEATS razdelijo med nacionalne pogodbenice v sorazmerju 
s povprečnimi deleži, dogovorjenimi za zadnja tri leta pred 
zaprtjem, ki izhajajo iz uporabe formul o delitvi stroškov za 
financiranje posebnega proračunskega dodatka, navedenega 
v 7. in 8. členu tega sporazuma. 

16. člen 

Prehodne določbe, ki pokrivajo obdobje prehoda od dogovorov 
na podlagi konvencije EUROCONTROL, ki je bila dopolnjena 
1981, na dogovore na podlagi konvencije EUROCONTROL. ki je 
bila revidirana in usklajena 1997, so v Prilogi IV k temu sporazumu. 

V POTRDITEV TEGA so podpisani pooblaščenci, ki so izkazali 
svoja pooblastila, za katera je bilo ugotovljeno, da so v skladu s 
pravili, podpisali ta sporazum. 

SESTAVLJENO v Bruslju 27. junija 1997 v angleškem, bosanskem, 
češkem, francoskem, hrvaškem, italijanskem, madžarskem, 

nemškem, slovaškem, slovenskem in srbskem jeziku v enem 
samem izvirniku, ki se deponira v arhivu Vlade Kraljevine Belgije, 
ki pošlje overjene kopije vladam drugih držav članic Organizacije 
in sami Organizaciji. Če bi prišlo do neskladja, velja besedilo v 
angleškem jeziku. 
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Fur die Republik Osterreich 
For the Republic of Austria 

Za Bosnu i Hercegovinu 
3a Bocny m XepueroBMHy: 
For Bosnia and Herzegovina 

za Republiku Hrvatsku 
For the Republic of Croatia 

Jmenem Češke republiky 
For the Czech Republic 

a Magyar Koztarsasag reszerol 
For the Republic of Hungary 

Per la Repubblica italiana 
For the Italian Republic 

za Slovensku republiku 
For the Slovak Republic 

za Republiko Slovenijo 
For the Republic of Slovenia 

Fur EUROCONTROL 
Pour EUROCONTROL 
Voor EUROCONTROL. 
3a EUROCONTROL 
Tia Tqv EUROCONTROL ... 
za EUROCONTROL 
For EUROCONTROL 
Por EUROCONTROL 
a EUROCONTROL 
Per EUROCONTROL 
Pela EUROCONTROL 
Pa EUROCONTROLs vagnar 
Jmenem EUROCONTROL 
EUROCONTROL adma 

m e 

PuoHi 
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ANEKS I 
PRILOG I 

prIloha i 
ANNEXI 

ANNEXEI 
ANLAGEI 

I. fOggelćk 
ALLEGATOI 

AHEKC I 
PRlLOHA I 
PRILOGA I 

KONFIGURACIJA ZRAČNOG PROSTORA ZA KOJI ČE 
ORGANIZACIJA OBEZBIJEDITI 

UREĐAJE I OBAVLJATI USLUGE ZRAČNOG PROMETA NA RUTAMA 

KONFIGURACIJA ZRAČNOG PROSTORA S OBZIROM NA KOJI ČE 
ORGANIZACIJA OSIGURATI OPREMU 1 PROVODITI RUTNU 

(EN - ROUTE) KONTROLU ZRAČNOG PROMETA 

USPORADANI VZDUŠNEHO PROSTORU, PRO KTERY 
ORGANIZACE ZRIDI ZARIZENI A BUDE PROVOZOVAT 

LETOVE PROVOZNI SLUŽBY 

CONFIGURATION OF THE AIRSPACE IN RESPECT OF 
VVHICH THE ORGANISATION SHALL PROVIDE 

FACILITIES AND OPERATE EN-ROUTE AIR TRAFFIC SERVICES 

CONFIGURATION DE L'ESPACE AERIEN AU TITRE DUOUEL L'ORGANISATION 
ASSURE LA FOURNITURE ET L'EXPL0ITAT10N DES INSTALLATIONS ET SERVICES 

DE ROUTE DE LA CIRCULATION AERIENNE 
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AUSDEHNUNG DES LUFTRAUMS, POR DEN 
DIE ORGANISATION FLUGSICHERUNGS- STRECKENEINRICHTUNGEN 

UND -DIENSTE BEREITSTELLT 

A LĆGTER LEI'RASA, AMELYEN BELUL A SZERVEZETNEK KELL 
BERENDEZESEKROL GONDOSKODNIA ŽS UTVONALIRANYTTO 

szolgAlatot OZEMELTETNIE 

CONFIGURAZIONE DELLO SPAZIO AEREO PER IL CILJALE 
L'ORGANIZZAZIONE FORNISCE LE INSTALLAZIONI E 

GESTISCE I SERVIZI DEL TRAFFICO AEREO IN ROTTA 

KOH0HryPAI4klJA BA3flyillHOr nPOCTOPA 3A KOJM TiE 
OPrAHM3AL4MJA OBE3BEflMTH YPEBAJE H OBABfbATM 

ycnyrE BA3flyuiHor caobpaitaja ha pvtama 

USPORIADANIE VZDUŠNEHO PRIESTORU, V KTOROM 
BUDE ORGANIZACIA POSKYTOVAT 

ZARIADENIA A PREVADZKOVAf TRATO VČ LETOVE PREVADZKOVE SLUŽBV 

KONFIGURACIJA ZRAČNEGA PROSTORA, ZA KATEREGA 
ORGANIZACIJA ZAGOTAVLJA OBJEKTE IN NAPRAVE 

TER PRELETNE STORITVE V ZRAČNEM PROMETU 
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ANEKS II 
PRILOG II 

PRfLOHA II 
ANNEXII 

ANNEXEII 
ANLAGE II 

II. FOGGELĆK 
ALLEGATO II 

AHEKC II 
PRiLOHA II 
PRILOGA II 

SPECIJALNE ODREDBE KOJE SE TIČU NACIONALNIH 
UREĐAJA I USLUGA KOJE ĆE NACIONALNE 

UGOVORNE STRANE UČINITI DOSTUPNIMA ORGANIZACIJI 

POSEBNE ODREDBE U SVEZI S INSTALACIJAMA I SLUŽBAMA 
KOJE ĆE SE USTUPITI ORGANIZACIJI OD STRANE 

DRŽAVA UGOVORNIH STRANAKA 

ZVLAŠTNI USTANOVEN!', ZABYVAJiCi SE VNITROSTATNIMI ZARIZENIMI 
A SLUŽBAMI, KTERE SMLUVNI STRANY 

POSKYTNOU ORGANIZACI 

SPECIAL PROVISIONS CONCERNING NATIONAL FACILIT1ES 
AND SERVICES TO BE MADE AVAILABLE TO THE 

ORGANISATION BY THE NATIONAL CONTRACTING PARTIES 

DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUXINSTALLATIONS ET SERVICES 
NATIONAUX QUE LES PARTIES CONTRACTANTES NATIONALES DOIVENT METTRE 

A LA DISPOSITION DE L'ORGANISATION 
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SONDERBESTIMMUNGEN IN BEZUG AUF DIE DER ORGANISATION VON DEN 
NATIONALEN VERTRAGSPARTEIEN BEREITZUSTELLENDEN NATIONALEN 

EINRICHTUNGEN UND DIENSTE 

KULON RENDELKE2ĆSEK A NEMZET1 SZERZODO FELEK ALTAL 
A SZERVEZET RENDELKEZESŽRE BOCSATANDĆ NEMZET1 

ĐERENDEZŽSEKROL ČS SZOLGALTATASOKROL 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI CONCERNENTI LE INSTALLAZIONI 
ED I SERVIZI NAZIONALI CHE LE PARTI CONTRAENTI NAZIONALI 

METTONO A DISPOSIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE 

CT1EL4HJAJ1HE OflPEflBE KOJE CE THMY 
HAL4MOHAnHMX YPEBAJA H yCHyrA KOJE ThE 

HA14MOHAT1HE VTOBOPHE CTPAHE 
yMHHHTM flOCTVnHHMA 0PI"AHH3AL1HJH 

OSOBITNE USTANOVENIA O NARODNYCH ZARIADENIACH 
A SLUŽBACH, KTORŽ NARODNE ZMLUVNČ STRANY 

DAJU K DISPOZiCIl ORGANIZACIl 

POSEBNE DOLOČBE O NACIONALNIH OBJEKTIH IN NAPRAVAH 
TER STORITVAH, KI JIH POSAMEZNE NACIONALNE POGODBENICE 

DAJO NA VOLJO ORGANIZACIJh 
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POSEBNE DOLOČBE O NACIONALNIH OBJEKTIH IN NAPRAVAH 
TER STORITVAH, KI JIH POSAMEZNE NACIONALNE POGODBENICE 

DAJO NA VOLJO ORGANIZACIJI 

12. odstavek 2. člena sporazuma^ 

Da bi nacionalne pogodbenice omogočile Organizaciji, da prevzame svoje pristojnosti, 
navedene v 1. odstavku 1. člena in v 1. odstavku 2. člena tega sporazuma, ji dajo 
brezplačno na voljo za skupno uporabo naprave, opremo in komunikacijska sredstva 
zrak - zemlja in zemlja - zemlja, navedena spodaj. Poleg tega dajo nacionalne 
pogodbenice Organizaciji brezplačno na voljo za uporabo objekte in naprave ter 
storitve, ki so bistvenega pomena za opravljanje storitev v zračnem prometu, npr.: AIS, 
MET informacije in naprave za usmerjanje letal. 

REPUBLIKA AVSTRIJA 

Radar 

MSSR Buschberg (vzhod) 
MSSR Feichtberg (zahod) 
MSSR/RSR Koralpe (jug) 
(MSSR/Rosskofl - operativen 1999) 
SRE/MSSR Dunaj 
SRE/MSSR Linz 
RMCDE operativen 
ASTERIX-format december 1998 

Telekomunikacije 

10 lokacij za sprejemnik/oddajnik 
6 ACC/v zgornjem zračnem prostoru 
AFTN/CIDIN-center (za preusmerjanje) 
MFC-vozlišče (za preusmerjanje) 
VAS (za OLDI preusmerjanje - v fazi priprave) 

Naprave za nadziranje pretoka zračnega prometa 

FMP Dunaj (za primer izpada) 

Razno 

MOTNE-center Dunaj za svetovno MET-informacije 
AIDA za svetovno AlS-informiranje (v fazi implementacije) 
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BOSNA IN HERCEGOVINA 

Radar 

MSSR bo vgrajen na dveh lokacijah do konca 1998. 

Telekomunikacije 

Frekvence VHF zgornji zračni proslor. 
Uporaba dveh VHF frekvenc za zgornji zračni prostor CEATS (z dveh lokacij) Rhode & 
Schvvarz bo vgrajen. 
UHF frekvence kot se zahteva. 
Oddajanje govorne linije (MFC). 
MFC vozlišče z možnostjo povezave na Hrvaško in ZR Jugoslavijo. 
VCS - FREOUENTIS 6 delovna pozicija. 

NAV pripomočki 

D-VOR/DME SAR 43 56N 18 27E 
naj bi začel delovati od julija 1997. 

VOR/DME OMA 44 57N 16 48E 
naj bi začel delovati od julija 1998. 

VOR/DME DER 44 59N 17 58E 
VOR/DME MSR 43 15N 17 53E 
NDB GAC 43 08N 18 33E 
NDB MSR 43 13N 17 51E 

naj bi začel delovati od julija 1998. 

Naprave za nadziranje pretoka zračnega prometa 

CEATS bi moral imeti lasten FMP in potrebno podatkovno zvezo s CFMU. 

REPUBLIKA HRVAŠKA 

Radar 

Kurilovec MSSR - RMS 970 (ASTERIX format pred 1999), . 
Kozjak MSSR - RMS 970 (ASTERIX format pred 1999). 

Telekomunikacije 

Frekvence VHF zgornji zračni prostor za sektorje nad FL 290, vključno s frekvenco za 
alarm. 
Prenos glasovnih linij (vključno z MFC sistemom) po vsej hrvaški me|i. 
OLDI: prenos podatkovnih linij po vsej hrvaški meji. 
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Naprave za nadziranje pretoka zračnega prometa 

Zagreb FMP (znolraj FIR Zagreb in FIR Sarajevo). 

ČEŠKA REPUBLIKA 

Radar 

PisEK PSR AVIA 23CM vgrajen I. 1988 
SSR KOREN-S vgrajen I. 1988, dograjevanje predvideno za Thomson 
RSM970 in 2000 - ASTERIX format. 

BUKOP (Buchtuv Kopec) SSR Thomson RSM970 vgrajen marca 1997 - ASTERIX 
format. 

PRAHA SSR Thomson RSM970 vgrajen I. 1993 - ASTERIX format, dograjevanje za 
Mode S predvidoma I. 2000. 
RCMDE se bo uporabljal konec I. 1997. 
Izmenjava radarskih podatkov - uvoz iz bodočih držav CEATS - Slovaške (JAVOR) 
Thomson RSM970 in - Avstrije tudi Thomson RSM970. Klasične kabelske podatkovne 
linije se uporabljajo za prenos radarskih signalov. 

Telek omunika ciie 

VHF frekvence za zgornji zračni prostor 
- sektor (zahod v sedanjem času) 133.525 MHZ 
- sektor (jug v sedanjem času) 125.375 MHZ 
- sektor (vzhod v sedanjem času) 132.800 MHZ 
-vsili 121.500 MHZ 

MFC in OLDI povezave z vsemi sosedami razen s Poljsko. Glede na izjavo Poljske 
agencije za nadzor zračnega prometa naj bi bila MFC in OLDI dosegljiva konec I. 1997 
(MFC) ali sredi I. 1998 (OLDI). 
Sistem za avtomatizacijo v Češki republiki je in bo sposoben za izmenjavo vseh sporočil, 
ki so definirana po postopkih OLDI. 

Naprave za nadziranje pretoka zračnega prometa 

Podatkovne zveze z Brusljem iz/v Prago FMP se uporabljajo v skladu z zahtevanimi 
postopki. 

Razno 

Civilno/vojaško usklajevanje temelji na enakih načelih, kot jih uporabljajo sosednje 
države. 
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REPUBLIKA MADŽARSKA 

Radar 

Korishegy 
ATCR 33A in SIR M dvojni kanal, 
ASTERIX format 

Puspokladšny 
ATCR 33A in SIR M dvojni kanal, 
ASTERIX format 

Ferihegy TAR 
ATCR 33K in SIR M dvojni kanal, 
ASTERIX format. 
Po potrebi, če romunski Arad MSSR ni na voljo za CEATS. 

Telekomunikacije 

Frekvence VHF zgornji zračni prostor 
Uporaba štirih VHF frekvenc za zgornji zračni prostor CEATS (s treh lokacij) 
UHF frekvence, kot se zahtevajo. 

Prenos govornih linij (MFC) 
MFC vozlišče z možnostjo povezave z Romunijo in mogoče z Jugoslavijo in 
Ukrajino 

OLDI Zveze 
Možno preusmerjanje med CEATS in nacionalnimi ATCC 

Naprave za nadziranje pretoka zračnega prometa 

CEATS bi moral imeti lasten FMP in potrebno podatkovno zvezo s CFMU. 

REPUBLIKA ITALIJA 

Radar 

Ravenna.. _ ATCR 22 D -SIR M dvojni kanal _ 
Konec I. 1997 predvideno oddajanje v-ASTERIX formatu 

ATCR 22 D - SIR M dvojni kanal 
Konec I. 1997 predvideno oddajanje v ASTER!X formatu 

Program dograjevanja v začetku 1998 na Mode S 
Prenos podatkovnih linij do italijanske meje. 

Lesima 

Poggio Lecceta 
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Telekomunikacije 

Frekvence VHF zgornji zračni prostor 
133.7 
133.3 
121.5 ALARM 

Frekvence UHF zgornji zračni prostor 
370.000 
379.600 
243.000 ALARM 

Prenos govornih linij do italijanske meje. 
OLDI: prenos podatkovnih linij do italijanske meje. 
Telefonske linije: večfrekvenčni kodirni sistem - Prenos govornih linij iz Padove do 
italijanske meje. 

Naprave za nadziranje pretoka zračnega prometa 

Prenos podatkovnih linij iz Padove F.M.P. do italijanske meje. 

SLOVAŠKA REPUBLIKA 

Radar 

Velky Javornik - MSSR RSM 970 
- prenos v ASTERIX formatu predviden v 1998. 

Velky Bučen - MSSR RSM 970 
- prenos v ASTERIX formatu predviden v 1998. 

Telekomunikacije 

1) SJovaško.omrežjs aeron3vtičnQ.akomynitecjjo 
DPN 100 & omrežje, opremljeno z identifikacijsko zaščito,. zmožno prenašati 
podatke in govor 

2) VHF sprejemniki in oddajniki 
Rohde & Schwarz vgrajen na naslednjih lokacijah na Slovaškem: - 
Velky Javomik 
VelRy Bučen 
Kralova-Hola 
Križava 

3) VOR/DMEs 
-JANOVCE 48°10.8' N 17°33,0" E 
-NITRA '48° 17,5' N 18°03,1' E 
- SLIAC 48"27,2' N 19°07,0' E 
-POPRAD 49°03,9' N 20°21,1' E 
-KOŠIĆE 48°38,4' N 21 ° 14,4* E 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 

Radar 

- P/MSSR; 
-MSSR 

Telekomunikacije 

MFC, VCS (dve poziciji) 

Obstoječa NAV sredstva 

- VOR/DME DOL, ILB 

Sistem za obdelavo načrta/ poleta/ 

RMCDE - Možno vozlišče za RDR izmenjavo podatka/ (radnet) 

AFTN vozlišče 
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ANEKS III 
PRILOG III 

PfilLOHA III 
ANNEX lil 

ANNEXE III 
ANLAGE III 

III. fOggelžk 
ALLEGATO lil 

AHEKC III 
PRfLOHA III 
PRILOGA III 

FINANSIJSKI PROTOKOL PO PITANJU USPOSTAVLJANJA I 
FINANSIRANJA ONIH DIJELOVA BUDŽETA ORGANIZACIJE KOJI 

POKRIVAJU TROŠKOVE U POGLEDU CEATS CENTRA 

FINANCIJSKI PROTOKOL 
KOJI UREĐUJE OSNIVANJE I FINANCIRANJE DIJELOVA 

PRORAČUNA ORGANIZACIJE KOJI POKRIVAJU 
IZDATKE U SVEZI S CEATS CENTROM 

FINANČNI PROTOKOL 
UPRAVUJl'Ci STANOVENI A FINANCOVANI 
TČCH ČASTI' ROZPOČTU ORGANIZACE, 

KTERČ POKRVVAJi NAKLADY STREDISKA CEATS 

FINANCIAL PROTOCOL 
GOVERNING THE ESTABLISHMENT AND F1NANC1NG OF THOSE PARTS 

OF THE ORGANISATION'S BUDGET COVERING EXPENDITURE 
IN RESPECT OF THE CEATS CENTRE 

PROTOCOLE FINANCIER 
RELATIF A L'ETABLISSEMENT ETAU FINANCEMENT 

DES PARTIES DU BUDGET DE L'ORGANISATION 
CONCERNANT LES DEPENSES DU CENTRE CEATS 
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FINANZPROTOKOLL UBER DIE AUFSTELLUNG UND FINANZJERUNG 
DER TEILE DES HAUSHALTS DER ORGANISATION, WELCHE 

DIE AUSGABEN FUR DIE CEATS-ZENTRALE BETREFFEN 

KOLTSEGVETESI JEGYZOKONYV 
A SZERVEZET KOLTSEGVETĆSENEK A CEATS KOZPONTTAL 

KAPCSOLATOS KOLTSEGEK FEDEZŽSŽT SZOLGALO 
RČSZEINEK KlALAKiTASARA £s FINANSZlROZASARA 

PROTOCOLLO FINANZIARIO CHE REGOLA LA DEFINIZIONE 
ED IL FINANZIAMENTO DELLE SEZIONI DEL BILANCIO 

DELL'ORGANIZZAZIONE RIGUARDANTI LE SPESE 
RELAT1VE AL CENTRO CEATS 

tCHHAHCHJCKM nPOTOKOfl 
no nMTAI-by ycnOCTABI"bAhbA H <PMHAHCMPAI-bA 

OHHX flETIOBA EyUETA OPrAHU3AI4KJE 
KOJM flOKPMBAjy TPOUJKOBE 

y norriEfly ceats uehtpa 

FINANČNY PROTOKOL O STANOVENl' A F1NANCOVANI 
TYCH ČASTI ROZPOČTU ORGANIZACIE, KTORE ZAHRNUJU 

VYDAVKY STREDISKA CEATS 

FINANČNI PROTOKOL, 
- KI UREJA SPREJEMANJE IN FINANCIRANJE TISTIH 
DELOV PRORAČUNA ORGANIZACIJE, IZ_KATERIH-SE 

KRIJEJO STROŠKI CENTRA CEATS 
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FINANČNI PROTOKOL, KI UREJA SPREJEMANJE IN FINANCIRANJE TISTIH 
DELOV PRORAČUNA ORGANIZACIJE, 

IZ KATERIH SE KRIJEJO STROŠKI CENTRA CEATS 

/. DEL- INVESTICIJSKI STROŠKI 

1. člen 

Investicijski stroški v zvezi s centrom CEATS se krijejo s posebnim dodatkom iz VI. dela 
proračuna Organizacije. 

2. člen 

Investicijski izdatki po posebnem dodatku se poračunavajo s prejemki iz posojil, ki jih 
pridobi Organizacija, ali z neposrednimi prispevki nacionalnih pogodbenic. 

//. DEL- OBRATOVALNI STROŠKI 
t 

3. člen 

Stroški za obratovanje centra CEATS se krijejo iz istega posebnega dodatka iz VI. dela 
proračuna Organizacije. 

///. DEL-FINANCIRANJE 

4. člen 

Stroški po posebnem dodatku, ki se ne krijejo iz posojil, se poračunajo z 
neposrednimi prispevki nacionalnih pogodbenic za nadzor splošnega zračnega 
prometa, plačljivi pa so po formuli za delitev stroškov, za katero se dogovorijo. 

Nacionalne pogodbenice Organizaciji sporočijo formulo za delitev stroškov in vse 
njene kasnejše spremembe. 

5. člen 

Posebni dodatek zagotavlja dovolj posojil za kritje vseh tekočih! stroškov, ki 
nastajajo v zvezi z varnim obratovanjem centra CEATS, in še zlasti za: 

(a) bruto plače, pokojnine in denarne pomoči la vse osebje centra CEATS; 

(b) vse vrste obratovalnih stroškov in stroškov za vzdrževanje; 

(c) poplačila posojil in" obresti v zvezi z naložbami. 

Da bi v prihodnjih proračunih centra CEATS zmanjšali stroške za pokojnine, lahko 
takoj, ko začne center obratovati, nacionalne pogodbenice sklenejo, da ustanovijo 
pokojninski sklad kot dopolnilo prispevkom nacionalnih pogodbenic za prihodnje 
proračune centra. 
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ANEKS IV 
PRILOG IV 

PRiLOHA IV 
ANNEXIV 

ANNEXE IV 
ANLAGE IV 

IV. FOGGELĆK 
ALLEGATO IV 

AHEKC IV 
PRfLOHA IV 
PRILOGA IV 

PRELAZNE ODREDBE KOJE POKRIVAJU PRELAZAK SA 
ARANŽMANA UNUTAR KONVENCIJE EUROCONTROL-a 

KAKO JE AMANDIRANA 1981 ("AMANDIRANA KONVENCIJA") 
NA ARANŽMANE UNUTAR KONVENCIJE EUROCONTROL-a 

KAKO JE REVIZIRANA I KONSOLIDOVANA 1997 
("REVIDIRANA KONVENCIJA") 

PRIJELAZNE ODREDBE S RJEŠENJA U KONVENCIJI 
EUROCONTROL-a IZMJENJENOJ 1981. ("IZMJENJENA KONVENCIJA") PREMA 

RJEŠENJIMA U KONVENCIJI EUROCONTROL-a REVIDIRANOJ I 
KONSOLIDIRANOJ 1997. ("REVIDIRANA KONVENCIJA") 

PRECHODNA USTANOVEN!, 
TYKAJICi SE PRECHODU OD UPRAVY 

PROVEDENE UMLUVOU EUROCONTROL, NOVELIZOVANOU V ROČE 1981 
("NOVELIZOVANA UMLUVA"), 

K UPRAVE PROVEDENE UMLUVOU EUROCONTROL, JAK BYLA REVIDOVANA A 
KONSOLIDOVANA V ROČE 1997 ("REVIDOVANA UMLUVA") 

TRANSITIONAL PROVISIONS COVERING TRANSFER 
FROM THE ARRANGEMENTS UNDER THE EUROCONTROL CONVENTION 

AS AMENDED IN 1981 (THE AMENDED CONVENTION") TO THE ARRANGEMENTS 
UNDER THE EUROCONTROL CONVENTION AS REVISED 

AND CONSOLIDATED IN 1997 (THE REVISED CONVENTION") 
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PRECHODNE USTANOVENIA ZAISfUJUCE PRECHOD 
ZO SYSTČMU PODLA DOHOVORU EUROCONTROL, AKO BOL ZMENENY 
V ROKU 1981 ("ZMENEN* DOHOVOR"), NA SYSTEM PODLA DOHOVORU 

EUROCONTROL. AKO BOL NOVELIZOVANY A ZOSULADENY 
V ROKU 1997 ("NOVELIZOVANY DOHOVOR") 

PREHODNE DOLOČBE O PRENOSU 
DOGOVOROV NA PODLAGI KONVENCIJE EUROCONTROL, 

KI JE BILA DOPOLNJENA 1981 ("DOPOLNJENA KONVENCIJA"), NA DOGOVORE NA 
PODLAGI KONVENCIJE EUROCONTROL, KI JE BILA REVIDIRANA IN 

USKLAJENA 1997 ("REVIDIRANA KONVENCIJA") 
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PREHODNE DOLOČBE O PRENOSU 
DOGOVOROV NA PODLAGI KONVENCIJE EUROCONTROL, 

KI JE BILA DOPOLNJENA 1981 ("DOPOLNJENA KONVENCIJA"), NA DOGOVORE 
NA PODLAGI KONVENCIJE EUROCONTROL, KI JE BILA REVIDIRANA IN 

USKLAJENA 1997 ("REVIDIRANA KONVENCIJA") 

1. člen 

Za namene te Priloge IV pomeni "prehodno obdobje" obdobje od datuma začetka 
veljavnosti tega sporazuma ("sporazum") do datuma začetka veljavnosti Protokola za 
uskladitev Mednarodne konvencije EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne 
plovbe, na voljo za podpis v Bruslju 1997. 

2. člen 

Naslednje določbe se uporabljajo v prehodnem obdobju. 

3. člen 

V 1. odstavku 1. člena sporazuma pomeni sklicevanje na pododstavek (b) 2. odstavka 
2. člena revidirane konvencije sklicevanje na pododstavek (b) 2. odstavka 2. člena 
dopolnjene konvencije. 

4. člen 

V 1. odstavku 2. člena sporazuma pomeni sklicevanje na 3. odstavek 3. člena revidirane 
konvencije sklicevanje na 3. odstavek 3. člena dopolnjene konvencije. 

5. člen 

V pododstavku. (a) 3. člena sporazuma. pomeni sklicevanje na Prilogo I revidirane 
konvencije (Statut Agencije) sklicevanje na Prilogo 1 dopolnjene konvencije. 

6. člen 

1. V 1. odstavku 4, člena sporazuma pomeni sklicevanje na Stalni odbor-_CEATS 
sklicevanje na Upravni odbor Agencije. 

2. V pododstavku (a) 2. odstavka 4. člena sporazuma pomeni sklicevanje na Svet in 
na Generalno skupščino sklicevanje na Upravlni odbor in Stalno komisijo. ~ 
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7. člen 

5. člen sporazuma se glasi: 

"Z izjemo določb 2., 3. in 4. stavka 1. odstavka 7. člena dopolnjene konvencije se 
določbe omenjene konvencije in tiste iz Priloge I k tej konvenciji glede postopkov 
odločanja v zvezi z nalogami, podrobno navedenimi v 1. odstavku 2. člena konvencije, 
smiselno uporabljajo tudi za ukrepe, ki so med drugim operativne, tehnične ali 
proračunske narave in so omenjeni v 3. in 4. členu tega sporazuma. Ukrepi, izglasovani 
z navadno ali ponderirano večino, morajo biti sprejeti z dvema tretjinama glasov, 
vključno z glasovi nacionalnih pogodbenic, za katere je ta sporazum začel veljati." 

8. člen 

V 3. odstavku 11. člena sporazuma pomeni sklicevanje na 2. odstavek 28. člena 
revidirane konvencije sklicevanje na 2. odstavek 25. člena dopolnjene konvencije. 

9. člen 

V 13. členu sporazuma pomeni sklicevanje na 34. člen revidirane konvencije sklicevanje 
na 31. člen dopolnjene konvencije. 

10. Člen 

2. odstavek 15. člena sporazuma se glasi: 

"2. Če dopolnjena konvencija preneha veljati v skladu z določbami svojega 
2. odstavka 35. člena, Organizacija zagotovi ob uporabi 3. odstavka 35. člena te 
dopolnjene konvencije neprekinjeno delovanje centra CEATS v skladu z določbami 
tega sporazuma, dokler nacionalne pogodbenice ne začno izvajati drugačnih 
dogovorov, vendar pa najkasneje v štirih letih." 
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3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum o storitvah v zračnem prometu ter delovanju objektov 
in naprav, ki jih zagotavlja in upravlja EUROCONTROL v 
srednjeevropskem centru za nadzor storitev v zračnem prometu 
v zgornjem zračnem prostoru (CEATS) so 27. junija 1997podpisale 
Republika Avstrija, Češka republika, Republika Hrvaška, 
Republika Italija, Republika Madžarska, Slovaška Republika in 
Republika Slovenija, Bosna in Hercegovina pa je sporazum 
podpisala 14. septembra 2001. 

Namen CEATS sporazuma je zadovoljitev potreb držav podpisnic 
po sodelovanju pri izvajanju služb zračnega prometa znotraj 
njihovih zračnih prostorov z namenom, da zagotovijo varen, 
učinkovit in hiter pretok zračnega prometa z najučinkovitejšimi 
sredstvi. Na tak način bodo države podpisnice v okviru CEATS 
UAC (Upper Area Center - center za zgornji zračni prostor) 
prispevale k enotnemu evropskemu sistemu upravljanja zračnega 
prometa (EATMS - European Air Traffic Management System). 

6. junija 1997 je EUROCONTROL-ova komisija odobrila 
ustanovitev Centra za zgornji zračni prostor centralno-evropskih 
služb zračnega prometa (CEATS) in potrdila, da se bodo storitve 
izvajale, objekti in naprave v centru pa upravljane v skladu s 
CEATS sporazumom. 

CEATS sporazum je nastal na podlagi drugega odstavka 2. člena 
Mednarodne konvencije EUROCONTROL o sodelovanju za 
varnost zračne plovbe. Ta člen namreč določa, da 
EUROCONTROL lahko na zahtevo ene ali več držav pogodbenic, 
zagotavlja in izvaja, v celoti ali deloma, službe zračnega prometa 
ter naprave in objekte v imenu teh pogodbenic. 

Države podpisnice so se dogovorile, da se skupni center (CEATS 
UAC) zgradi na Dunaju. Države podpisnice so v Prilogi I določile 
konfiguracijo zračnih prostorov, za katere bo EUROCONTROL 
zagotavljal objekte in naprave ter preletne storitve v zračnem 
prostoru. S Prilogo II so se države podpisnice sporazumele o tem 
katere nacionalne objekte in naprave ter storitve bodo dale na 
voljo EUROCONTROL-u. S prilogo III so se države podpisnice 
dogovorile o vsebini Finančnega protokola, ki ureja sprejemanje 
in financiranje tistih delov proračuna EUROCONTROL-a, iz 
katerih se krijejo stroški Centra CEATS. S Prilogo IV so države 
podpisnice uredile prehodne določbe o prenosu dogovorov na 
podlagi Konvencije EUROCONTROL, ki je bila dopolnjena leta 
1981, na dogovore na podlagi Konvencije EUROCONTROL, kije 
bila revidirana in usklajena leta 1997. 

CEATS sporazum priznava potrebo po sodelovanju pri izvajanju 
služb zračnega prometa (ATS - Air Traffic Services) znotraj 
zračnega prostora držav podpisnic sporazuma z namenom, da 
se vsem uporabnikom zračnega prostora v največji možni meri 
zagotovi učinkovitost pri najnižjih stroških, medtem ko hkrati varuje 
zahtevano stopnjo varnosti in prispeva k oblikovanju enotnega 
evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (EATMS). 

Evropska Unija je 31.03.2004 sprejela predpise, ki se nanašajo 
na skupno evropsko nebo (OJ 96/03). Ti predpisi urejajo postopno 
preoblikovanje celotnega evropskega sistema upravljanja 
zračnega prometa vključno z ustanavljanjem funkcionalnih blokov 
zračnega prostora (functional blocks of airspace). Dejansko 
uresničevanje teh predpisov ta trenutek poteka po Mednarodni 
konvenciji EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne 
plovbe. Evropska Komisija pa je dala EUROCONTROL-u man- 
date za pripravo predpisov za uresničevanje CEATS sporazuma, 
kar že predstavlja enega od funkcionalnih blokov. 

Menimo, da bi bilo za Republiko Slovenijo primerno in potrebno, 
da je med ustanovitelji tega funkcionalnega bloka, ker bo sicer 
izpadla iz srednjeevropske rešitve. 

Uveljavitev CEATS sporazuma v praksi pomeni, da se bo moralo 
javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije d.o.o. 
organizacijsko in kadrovsko prilagoditi novo nastalim razmeram 
v evropskem zračnem prostoru, kar bi sicer moralo storiti tudi 
zaradi uredb EU o enotnem evropskem nebu. Zakon o 
zagotavljanju navigacijskih služb (Ur.l. RS, št. 101/03) potrebo po 
prilagoditvi mednarodnim obveznostim Republike Slovenije že 
upošteva v 6. členu. 

Začetek delovanja CEATS centra ter izvajanje EU uredb o enotnem 
evropskem nebu sta praktično časovno usklajeni. 

Podoben center, kot je predviden na Dunaju, v Evropi že obstaja 
in sicer Maastricht UAC, kjer sodelujejo štiri države (Nemčija, 
Nizozemska, Belgija in Francija). 

CEATS sporazum ima štiri priloge, in sicer; 

Priloga 1: Konfiguracija zračnega prostora, za katerega 
organizacija zagotavlja objekte in naprave ter preletne 
storitve v zračnem prometu; opredeljene so bočne in višinske 
meje prostora za katerega velja CEATS sporazum in v katerem 
se opravljajo storitve vodenja zračnega prometa. 

Priloga 2: Posebne določbe o nacionalnih objektih In napravah 
ter storitvah, kl jih posamezne nacionalne pogodbenice dajo 
na voljo organizaciji; natančno so, po posameznih državah, 
določeni objekti in naprave (radarji, telekomunikacije, naprave za 
nadziranje pretoka zračnega prometa), ki jih države podpisnice 
brezplačno dajo za uporabo EUROCONTROL-u. 

Priloga 3: Finančni protokol, ki ureja sprejemanje in 
financiranje tistih delov proračuna Organizacije, iz katerih 
se krijejo stroški centra CEATS; podrobneje je opredeljeno kritje 
in poračunavanje investicijskih in obratovalnih stroškov ter 
financiranje centra CEATS. 
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Priloga 4: Prehodne določbe o prenosu dogovorov na podlagi 
Konvencije EUROCONTROL, ki je bila dopolnjena 1981 
(»dopolnjena konvencija«), na dogovore na podlagi 
Konvencije EUROCONTROL, ki je bila revidirana In usklajena 
1997 (»revidirana konvencija«); opredeljena je uporaba nekaterih 
določb dopolnjene konvencije v prehodnem obdobju, do začetka 
uveljavitve revidirane konvencije (le-to je Državni zbor RS ratificiral 
marca 2004, vendar še ne velja). 

V skladu s tretjim odstavkom 75. člena Zakona o zunanjih zadevah 
(Uradni list Republike Slovenije, št. 113/03 - uradno prečiščeno 
besedilo) Sporazum o storitvah v zračnem prometu ter delovanju 
objektov in naprav, ki jih zagotavlja in upravlja EUROCONTROL 
v srednjeevropskem centru za nadzor storitev v zračnem prometu 
v zgornjem zračnem prostoru (CEATS) z dne 27. junija 1997 
ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Ocena finančnih posledic vladnega gradiva 

Financiranje izgradnje in delovanja CEATS centra (CEATS UAC) 
ter s tem povezanih služb in morebitnih drugih stroškov poteka iz 
skupne stroškovne baze Republike Slovenije v delu, ki ga določijo 
države podpisnice CEATS sporazuma po uveljavljenem ključu 
(to znaša med 2,5% in 3% skupnih prispevkov za CEATS). 
Prihodek za pokrivanje izdatkov pa je iz naslova pristojbin na 
zračnih poteh za zračni prostor v katerem vodenje prometa 
zagotavlja center CEATS (CEATS UAC). Pri tem bo Republika 
Slovenija pri sebi zadržala delež sredstev, ki se nanaša na 
zagotavljanje objektov in naprav iz Priloge 2 CEATS sporazuma, 
ki jih daje na voljo za uporabo EUROCONTROL-u. 

Rešitve glede obsega odhodkov in prihodkov s tem v zvezi bodo 
oblikovane/sprejete v kombinaciji naslednjih vsebin: 
- povečanje cene za enoto storitve (unit rate), 

- reorganizacija nacionalnih navigacijskih služb zračnega prometa 
in znižanje njihovih stroškov, 
- optimizacija zgornjega zračnega prostora in služb, ki ga 
zagotavljajo. 
- optimalna ureditev zračnih poti in pretoka zračnega prometa v 
tem zračnem prostoru. 

Ta trenutek še ni mogoče, tudi na evropski ravni, v celoti oceniti 
finančnih posledic, ker še niso sprejete odločitve glede obsega in 
vsebin novih potrebnih investicij (CEATS UAC), glede optimizacije 
organizacije nacionalnih izvajalcev navigacijskih služb zračnega 
prometa (vprimeru Republike Slovenije: javnega podjetja Kontrole 
zračnega prometa Slovenije, d.o.o.). 

V zvezi z upoštevanjem načela glede poštenega plačila za 
uporabo infrastrukture - »plača uporabnik«, lahko sklepamo, da 
bi manjša povečanja stroškov do določene stopnje še lahko 
obremenila ceno za enoto storitve. Glede glavnih ciljev, ki se 
želijo doseči s sprejemom Uredb EU in CEATS sporazuma, to je 
varen in učinkovit zračni promet, ne pričakujemo občutnega 
povečanja odhodkov za zagotavljanje navigacijskih služb 
zračnega prometa v nacionalnih okvirih, razen v delu, kise nanaša 
na odpravo tehničnih in tehnoloških zaostankov Republike 
Slovenije ter nujnih posodobitev. 

V zvezi z navedenim in glede na to, da se navigacijske službe 
zračnega prometa financirajo iz namenskih prihodkov državnega 
proračuna, katerih viri so pristojbine na zračnih poteh za 
opravljene storitve, ne pričakujemo vpliva na druge dele 
proračuna. 

Ratifikacija CEATS sporazuma ne zahteva spremembe veljavne 
zakonodaje aH sprejemanja novih predpisov. 

CEATS sporazum ni predmet usklajevanja s pravom EU. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

POGODRENICAMISEVERNOATLANTSKE 

POGODRE 0 STATUSU NJIHOVIH SIL 

(MSPSPS) 

- EPA 1381 - III 

) 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2004-1811-0071 
Številka: 803-05/2001-14 
Ljubljana, 03.06.2004 

Vlada Republike Slovenije je na 77. redni seji dne 03.06.2004 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
MED POGODBENICAMI SEVERNOATLANTSKE 
POGODBE O STATUSU NJIHOVIH SIL, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 

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

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
- dr. Anton Grizold, minister za obrambo, 
- Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- dr. Milan Jazbec, državni sekretar v Ministrstvu za 

obrambo, 
Miran Bogataj, sekretar v Ministrstvu za obrambo, 

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

- Borut Mahnič, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

ZAKON 

O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED POGODBENICAMI 
SEVERNOATLANTSKE POGODBE O STATUSU 

NJIHOVIH SIL 

2. člen 

Sporazum med pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o 
statusu njihovih sil se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v 
slovenskem jeziku glasi: 

1. člen 

Ratificira se Sporazum med pogodbenicami Severnoatlantske 
pogodbe o statusu njihovih sil, sestavljen 19. junija 1951 v Londonu. 

15. junij 2004 41 poročevalec, št. 78 



SPORAZUM 
MED POGODBENICAMI SEVERNOATLANTSKE POGODBE 

O STATUSU NJIHOVIH SIL 

Pogodbenice Severnoatlantske pogodbe, ki je bila podpisana v 
VVashingtonu 4. aprila 1949, 

ob upoštevanju, da se sile ene od pogodbenic lahko po dogovoru 
pošljejo na ozemlje druge pogodbenice, 

ob upoštevanju, da o pošiljanju sil in pogojih pošiljanja, če ti pogoji 
niso navedeni v tem sporazumu, odločata pogodbenici z ločenimi 
dogovori, 

v želji, da se določi status takšnih sil, ko so na ozemlju druge 
pogodbenice, 

so se sporazumele o naslednjem: 

I. člen 

1. V tem sporazumu izraz: 

a) "sila" pomeni osebje kopenskih, mornariških ali letalskih 
oboroženih sil ene od pogodbenic, ko je na ozemlju druge 
pogodbenice na območju Severnoatlantske pogodbe v 
zvezi s svojimi uradnimi dolžnostmi, pri čemer pa se 
zadevni pogodbenici lahko sporazumeta, da določeni 
posamezniki, enote ali formacije ne sestavljajo ali niso 
vključeni v "silo" za namene tega Sporazuma; 

b) "civilni del" pomeni civilno osebje, ki spremlja silo 
pogodbenice, je zaposleno pri oboroženih silah te 
pogodbenice, ni brez državljanstva niti nima državljanstva 
katere koli države, ki ni pogodbenica Severnoatlantske 
pogodbe, niti nima državljanstva ali običajnega bivališča 
v državi, v kateri je sila; 

c) "vzdrževani družinski član" pomeni zakonca pripadnika 
sile ali civilnega dela ali otroka tega pripadnika, ki je od 
njega odvisen; 

d) "država pošiljateljica" pomeni pogodbenico, ki ji sila 
pripada; 

e) "država gostiteljica" pomeni pogodbenico, na ozemlju 
katere je sila ali civilni del, in sicer če je tam stacionirana 
ali v tranzitu; 

f) "vojaški organi države pošiljateljice" pomeni tiste organe 
države pošiljateljice, ki so z zakonom pooblaščeni za 
izvajanje vojaškega zakona te države, kar zadeva 
pripadnike njenih sil ali civilnih delov; 

g) "Severnoatlantski svet" pomeni Svet, ki je bil ustanovljen 
z 9. členom Severnoatlantske pogodbe, ali katero koli 
njegovo pomožno telo, pooblaščeno za delovanje v 
njegovem imenu. 

2. Ta sporazum velja za organe političnih podenot pogodbenic 
na njihovih ozemljih, na katera se Sporazum nanaša ali je 
razširjen v skladu z XX. členom, enako kot se uporablja za 
osrednje organe teh pogodbenic, pri čemer se lastnina 

političnih podenot ne šteje za lastnino pogodbenice v pomenu 
VIII. člena. 

II. člen 

Sila in njen civilni del, njuni pripadniki in njihovi vzdrževani družinski 
člani morajo spoštovati zakon države gostiteljice in se vzdržati 
kakršne koli dejavnosti, ki ni v skladu z duhom tega sporazuma. 
in predvsem kakršne koli politične dejavnosti v državi gostiteljici. 
Država pošiljateljica mora v ta namen ukrepati. 

III. člen 

1. Pod pogoji, določenimi v drugem odstavku tega člena, in če je 
to v skladu s formalnostmi, ki jih uvede država gostiteljica 
glede prihoda in odhoda sil ali njenih pripadnikov, za takšne 
pripadnike ne veljajo predpisi o potnih listih in vizumih ter 
pregledu za priseljence ob vstopu na ali odhodu z ozemlja 
države gostiteljice. Zanje ne veljajo tudi predpisi države 
gostiteljice glede prijave in nadzora tujcev, vendar ne pridobijo 
pravice do stalnega prebivališča ali domicila na ozemljih države 
gostiteljice. 

2. Za pripadnike sile se zahtevajo le navedeni dokumenti. Na 
zahtevo jih je treba pokazati: 

a) osebna izkaznica, ki jo je izdala država pošiljateljica in na 
kateri je fotografija in so navedeni imena, datum rojstva, 
čin, številka (če obstaja) in vrsta oborožene sile; 

b) ukaz za premik posameznika ali skupine v jeziku države 
pošiljateljice, v angleškem in francoskem jeziku, ki ga je 
izdala ustrezna ustanova države pošiljateljice ali 
organizacije NATO in priča o statusu posameznika ali 
skupine kot pripadnika ali pripadnikov sile ter o ukazanem 
premiku. Država gostiteljica lahko zahteva, da ukaz za 
premik podpišejo tudi njeni ustrezni predstavniki. 

3. Pripadniki civilnega dela in vzdrževani družinski člani so enako 
opisani v svojih potnih listih. 

4. Če pripadnik sile ali civilnega dela prekine delovno razmerje z 
državo pošiljateljico in se ne vrne v domovino, organi države 
pošiljateljice o tem takoj obvestijo organe države gostiteljice 
in navedejo vse zahtevane podrobnosti. Organi države 
pošiljateljice podobno obvestijo organe države gostiteljice o 
vsakem pripadniku, ki je odsoten več kot enaindvajset dni. 

5. Če je država gostiteljica zahtevala odstranitev pripadnika sile 
ali civilnega dela s svojega ozemlja ali je izdala ukaz o izgonu 
nekdanjega pripadnika sile ali civilnega dela ali vzdrževanega 
družinskega člana pripadnika ali nekdanjega pripadnika, so 
organi države pošiljateljice odgovorni za sprejem te osebe na 
svojem ozemlju ali za kakršno koli drugačno obravnavanje te 
osebe zunaj države gostiteljice. Ta odstavek se nanaša le na 
osebe, ki niso državljani države gostiteljice in so vanjo vstopili 
kot pripadniki sile ali civilnega dela ali z namenom postati 
takšni pripadniki, in na vzdrževane družinske člane takih 
oseb. 
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IV. člen c) Za namene tega odstavka in tretjega odstavka tega člena 
kaznivo dejanje zoper varnost države vključuje: 

Država gostiteljica: 

a) sprejme kot veljavno brez vozniškega izpita ali plačila 
vozniško dovoljenje ali vojaško vozniško dovoljenje, ki ga je 
izdala država pošiljateljica ali njena podenota pripadniku sile 
ali civilnega dela, ali 

b) izda svoje vozniško dovoljenje kateremu koli pripadniku sile 
ali civilnega dela z vozniškim dovoljenjem ali vojaškim 
vozniškim dovoljenjem, ki ga je izdala država pošiljateljica ali 
njena podenota, pri čemer mu ni treba opravljati vozniškega 
izpita. 

V. člen 

1. Pripadniki sile običajno nosijo uniformo. Če se organi države 
pošiljateljice in gostiteljice ne dogovorijo drugače, veljajo za 
nošenje civilnih oblačil isti pogoji, kot veljajo za pripadnike sil 
države gostiteljice. Enote v redni sestavi ali formacije sile 
nosijo uniformo ob prečkanju državne meje. 

2. Službena vozila sile ali civilnega dela imajo poleg registrske 
številke tudi jasno oznako državne pripadnosti. 

VI. člen 

Pripadniki sile lahko imajo ali nosijo orožje pod pogojem, da so za 
to pooblaščeni z ukazom. Organi države pošiljateljice z 
razumevanjem obravnavajo zahteve države gostiteljice v zvezi 
s tem. 

VII. člen 

1. V skladu z določbami tega člena: 

a) imajo vojaški organi države pošiljateljice pravico uveljaviti 
v državi gostiteljici vso kazensko in disciplinsko jurisdikcijo, 
ki jim jo nalaga zakon države pošiljateljice, nad vsemi 
osebami, za katere velja vojaški zakon države 
pošiljateljice; 

b) velja jurisdikcija organov države gostiteljice za pripadnike 
sile ali civilnega dela in njihove vzdrževane družinske 
člane v zvezi s kaznivimi dejanji, ki so storjena na ozemlju 
države gostiteljice in so kazniva po zakonu države 
gostiteljice. 

2. a) Vojaški organi države pošiljateljice imajo pravico uveljavljati 
izključno jurisdikcijo nad osebami, za katere velja vojaški 
zakon države pošiljateljice, v zvezi s kaznivimi dejanji, 
vključno s kaznivimi dejanji, povezanimi z njeno varnostjo, 
ki so kazniva po zakonu države pošiljateljice in ne po 
zakonu države gostiteljice. 

(i) veleizdajo države; 

(ii) sabotažo, vohunstvo ali kršitev katerega koli zakona 
v zvezi z uradnimi tajnostmi te države ali tajnostmi v 
zvezi z nacionalno obrambo te države. 

3. Ob koliziji jurisdikcij veljajo ta pravila: 

a) Vojaški organi države pošiljateljice imajo prednostno 
pravico uveljavljanja jurisdikcije nad pripadnikom sile ali 
civilnega dela v zvezi s: 

(i) kaznivimi dejanji samo zoper lastnino ali varnost te 
države ali kaznivimi dejanji samo zoper osebo ali 
lastnino drugega pripadnika sile ali civilnega dela te 
države ali vzdrževanega družinskega člana: 

(ii) kaznivimi dejanji, ki izhajajo iz kakršne koli storitve ali 
opustitve pri opravljanju uradne dolžnosti. 

b) V primeru vseh drugih kaznivih dejanj imajo organi države 
gostiteljice prednostno pravico pri uveljavljanju jurisdikcije. 

c) Če se država, ki ima prednostno pravico, odloči, da ne 
bo uveljavljala svoje jurisdikcije, o tem čim prej obvesti 
organe druge države. Organi države, ki ima prednostno 
pravico, z razumevanjem obravnavajo zahtevo organov 
druge države, da prepusti svojo pravico v primerih, ko ta 
druga država meni, da je takšna prepustitev posebno 
pomembna. 

4. Zgoraj navedene določbe tega člena vojaškim organom 
države pošiljateljice ne dajejo nobene pravice uveljavljanja 
jurisdikcije nad osebami, ki imajo državljanstvo ali običajno 
bivališče v državi gostiteljici, razen če so pripadniki sile države 
pošiljateljice. 

5. a) Organi države gostiteljice in države pošiljateljice si 
medsebojno pomagajo pri prijetju pripadnikov sile ali 
civilnega dela ali njihovih vzdrževanih družinskih članov 
na ozemlju države gostiteljice in pri izročitvi le-teh organu, 
ki naj bi uveljavljal jurisdikcijo v skladu z zgoraj navedenimi 
določbami. 

b) Organi države gostiteljice takoj obvestijo vojaške organe 
države pošiljateljice o prijetju katerega koli pripadnika sile 
ali civilnega dela ali vzdrževanega družinskega člana. 

c) Obdolženi pripadnik sile ali civilnega dela, nad katerim 
uveljavlja jurisdikcijo država gostiteljica, ostane pod 
nadzorom države pošiljateljice, če je v rokah te države, 
dokler država gostiteljica zoper njega ne vloži obtožnice. 

6. a) Organi države gostiteljice in države pošiljateljice si 
medsebojno pomagajo pri preiskovanju kaznivih dejanj in 
pri zbiranju in izvedbi dokazov, vključno z zasegom in 
izročitvijo predmetov, ki so predmet kaznivega dejanja ali 
kakor koli drugače povezana s kaznivim dejanjem. Or- 
gan, ki je predmete izročil, lahko določi čas, v katerem je 
izročene predmete treba vrniti. 

b) Organi države gostiteljice imajo pravico uveljavljati 
izključno jurisdikcijo nad pripadniki sile ali civilnega dela in 
njihovimi vzdrževanci glede kaznivih dejanj, vključno s 
kaznivimi dejanji, povezanimi z varnostjo države, ki so 
kazniva po njenem zakonu in ne po zakonu države 
pošiljateljice. 
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b) Organi pogodbenic obvestijo drug drugega o sodbi v vseh 
primerih kolizije jurisdikcij. 

7. a) Smrtne kazni, ki je zakonodaja države gostiteljice za 
primere, v katerih je bila izrečena, ne predpisuje, organi 
države pošiljateljice na ozemlju države gostiteljice ne 
morejo izvršiti. 

b) Organi države gostiteljice z razumevanjem obravnavajo 
zahtevo organov države pošiljateljice za pomoč pri 
izvrševanju kazni zapora, ki jo izrečejo organi države 
pošiljateljice v skladu z določbami tega člena na ozemlju 
države gostiteljice. 

8. Če so organi ene države, pogodbenice sodili obdolžencu v 
skladu z določbami tega člena in je bil le-ta oproščen ali 
spoznan za krivega in prestaja ali je prestal svojo kazen ali je 
bil pomiloščen, mu organi druge države pogodbenice ne smejo 
ponovno soditi zaradi istega kaznivega dejanja na istem 
ozemlju. Vendar pa nič iz tega odstavka ne more preprečiti 
vojaškim organom države pošiljateljice, da obravnavajo 
pripadnika svoje sile zaradi kakršne koli kršitve pravil disci- 
pline, ki izhajajo iz storitve ali opustitve dejanja, ki je sestavljalo 
kaznivo dejanje, zaradi katerega so mu sodili organi druge 
države pogodbenice. 

9. Če je pripadnik sile ali civilnega dela ali vzdrževani družinski 
član v kazenskem postopku v pristojnosti države gostiteljice, 
ima pravico do: 

a) takojšnjega in hitrega sojenja, 

b) da je pred obravnavo seznanjen z obtožnico zoper njega, 

c) soočanja s pričami, ki pričajo zoper njega, 

d) prisilne privedbe prič, ki pričajo v njegovo korist, če je to 
v pristojnosti države gostiteljice, 

e) zagovornika po lastni izbiri ali brezplačnega zagovornika 
ali pomoči pri zagotavljanju zagovornika pod pogoji, ki 
prevladujejo v tistem času v državi gostiteljici, 

f) če se mu zdi potrebno, pomoči usposobljenega prevajalca 
in 

g) stikov s predstavnikom vlade države pošiljateljice in, če 
pravila sodišča dovoljujejo, da je ta predstavnik prisoten 
na sojenju. 

10. a) Vojaške enote v redni sestavi ali formacije sile imajo 
pravico policijsko nadzorovati vse tabore, ustanove ali 
druge prostore sile, ki jih zasedajo po dogovoru z državo 
gostiteljico. Vojaška policija sile lahko ustrezno ukrepa za 
ohranitev reda in miru v takšnih prostorih. 

VIII. člen 

1. Vsaka pogodbenica se odreka vsem zahtevkom zoper katero 
koli pogodbenico zaradi škode na svoji lastnini, katere 
uporabnik so njene kopenske, mornariške ali letalske sile, 
če: 

(i) je takšno škodo povzročil pripadnik ali delavec oboroženih 
sil druge pogodbenice pri opravljanju svojih dejavnosti v 
zvezi z operacijo Severnoatlantskega pakta ali 

(ii) takšna škoda izvira iz uporabe kakršnega koli vozila, 
plovila ali letala v lasti druge pogodbenice in v uporabi 
njenih oboroženih sil pod pogojem, da je bilo vozilo, plovilo 
ali letalo, ki je povzročilo škodo, uporabljeno v zvezi z 
operacijo Severnoatlantskega pakta, ali da je bila 
poškodovana tako uporabljena lastnina. 

Zahtevkom ene pogodbenice zoper drugo pogodbenico za 
nadomestilo osebam, s pomočjo katerih je bilo rešeno plovilo, 
se odpove pod pogojem, da je bilo rešeno plovilo ali tovor v 
lasti pogodbenice in v uporabi njenih oboroženih sil v zvezi z 
operacijo Severnoatlantskega pakta. 

2. a) Ob morebitni škodi na drugi lastnini pogodbenice na 
njenem ozemlju, ki je bila povzročena ali izvira iz 
navedenega v prvem odstavku, določi odškodninsko 
odgovornost katere koli druge pogodbenice in oceni 
škodo, razen če se pogodbenici ne dogovorita drugače, 
en arbiter, ki se izbere v skladu s točko b) tega odstavka. 
Arbiter tudi odloči o protizahtevkih, ki izvirajo iz istega 
dogodka. 

b) Arbitra, omenjenega v točki a) zgoraj, sporazumno 
izbereta zadevni pogodbenici med državljani države 
gostiteljice, ki opravljajo ali so opravljali visoko sodno 
funkcijo. Če se zadevni pogodbenici v dveh mesecih ne 
moreta sporazumeti glede arbitra, lahko zahtevata, da 
predsedujoči predstavnikov Severnoatlantskega sveta 
izbere osebo z zgoraj navedenimi kvalifikacijami. 

c) Kakršna koli odločitev arbitra je za pogodbenice 
obvezujoča in dokončna. 

d) Znesek plačila, ki ga določi arbiter, se razdeli v skladu z 
določbami v alineah (i), (ii), (iii) točke e) petega odstavka 
tega člena. 

e) Znesek plačila arbitru za njegove storitve s sporazumom 
določita zadevni pogodbenici in ga skupaj s potrebnimi 
stroški, ki so povezani z opravljanjem njegovih dolžnosti, 
plačata pogodbenici v enakovrednih deležih. 

f) Kljub temu se vsaka pogodbenica odpove zahtevku v 
vsakem primeru, če škoda znaša manj kot: 
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b) Zunaj teh prostorov se takšna vojaška policija lahko 
uporabi le, če je tako dogovorjeno z organi države 
gostiteljice in v povezavi s temi organi ter če je njena 
uporaba nujno potrebna za ohranitev discipline in reda 
med pripadniki sile. 

Vsaka pogodbenica si prizadeva za takšno zakonodajo, kot 
se ji zdi potrebna za zagotovitev zadovoljive varnosti in zaščite 
objektov, opreme, lastnine, dokumentacije in uradnih informacij 
drugih pogodbenic na svojem ozemlju ter za kaznovanje oseb, 
ki kršijo zakone, sprejete v ta namen. 

Belgija: 
Kanada: 
Danska: 
Francija: 
Islandija 
Italija: 

70 000 B.fr. 
1 460$ 

9 670 Kr. 
490 000 F.fr. 

22 800 Kr. 
850 000 Li. 

Luksemburg: 
Nizozemska: 
Norveška: 
Porugalska: 
Združeno kraljestvo: 
Združene države: 

70 000 L.fr. 
5 320 Fl. 

10 000 Kr. 
40 250 Es. 

500 L 
1 400$ 

Katera koli druga pogodbenica, katere lastnina je bila poškodovana 
v istem dogodku, se tudi odpove zahtevku v višini zgornjega 
zneska. Če so tečajne razlike med temi valutami znatne, se 
pogodbenice sporazumejo o ustreznem popravku teh zneskov. 
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3. Za namene prvega in drugega odstavka tega člena izraz "v 
lasti pogodbenice", če gre za plovilo, vključuje plovilo, ki ga 
ima pogodbenica v podjemu ali ga je zasegla v skladu s 
pogoji podjema ali je bilo zaplenjeno v vojni (razen če tveganja 
za izgubo ali odgovornost ne nosi pogodbenica, temveč neka 
druga oseba). 

4. Vsaka pogodbenica se odpove vsem svojim zahtevkom zoper 
katero koli drugo pogodbenico zaradi poškodbe ali smrti 
katerega koli pripadnika njenih oboroženih sil med 
pripadnikovim opravljanjem njegovih uradnih dolžnosti. 

5. Zahtevke (razen pogodbenih zahtevkov in tistih, za katere 
veljata šesti in sedmi odstavek tega člena), ki izvirajo iz 
storitve ali opustitve dejanja pripadnika sile ali civilnega dela 
med opravljanjem uradne dolžnosti ali iz katere koli druge 
storitve ali opustitve dejanja ali dogodka, za katere je pravno 
odgovorna sila ali civilni del in so na ozemlju države gostiteljice 
povzročili škodo tretji strani, ki ni pogodbenica, obravnava 
država gostiteljica v skladu s temi določbami: 

a) Zahtevki se vložijo, obravnavajo in rešijo ali razsodijo v 
skladu z zakoni in predpisi države gostiteljice o zahtevkih, 
ki izhajajo iz dejavnosti njenih oboroženih sil. 

b) Država gostiteljica lahko rešuje tovrstne zahtevke; 
znesek, ki je dogovorjen ali določen z razsodbo, plača 
država gostiteljica v svoji valuti. 

« 
c) Takšno plačilo, ki je posledica primera, ki ga reši ali o 

njem razsodi pristojno sodišče države gostiteljice, ali 
dokončna razsodba takšnega sodišča, s katero se zavrne 
plačilo, je za pogodbenice obvezujoča in dokončna. 

d) Vsak zahtevek, ki ga plača država gostiteljica, se pošlje 
zadevnim državam pošiljateljicam skupaj z vsemi 
podrobnostmi in predlogom razdelitve v skladu s spodnjimi 
alineami (i), (ii), (iii) točke e. Če v dveh mesecih ni 
odgovora, se šteje, da je predlog razdelitve sprejet. 

e) Strošek, ki je nastal pri izpolnjevanju zahtevkov v skladu 
z zgornjimi točkami in drugim odstavkom tega člena, si 
razdelijo pogodbenice, in sicer: 

(i) če je odgovorna le ena država pošiljateljica, se 
dodeljeni ali razsojeni znesek razdeli, tako da 25% 
plača država gostiteljica in 75% država pošiljateljica, 

(ii) če je za škodo odgovorna več kot ena država, se 
dodeljeni ali razsojeni znesek enakovredno razdeli 
med njimi; če pa država gostiteljica ni ena od 
odgovornih držav, njen delež znaša polovico deleža 
vsake države pošiljateljice, 

(iii) če so škodo povzročile oborožene sile pogodbenic 
in je ni mogoče pripisati eni ali več teh oboroženih sil, 
se dodeljeni ali razsojeni znesek razdeli enakovredno 
med zadevnimi pogodbenicami; če pa država 
gostiteljica ni ena od držav, katerih oborožene sile so 
povzročile škodo, njen delež znaša polovico vsake 
zadevne države pošiljateljice. 

(iv) Vsakega pol leta se izkaz o zneskih, ki jih je država 
gostiteljica v šestmesečnem obdobju plačala v zvezi 
z vsakim primerom, za katerega je bila sprejeta 
predlagana razdelitev na podlagi odstotkov, pošlje 
zadevni državi pošiljateljici skupaj z zahtevo za 

povračilo. Takšni zneski se povrnejo v najkrajšem 
možnem času v valuti države gostiteljice. 

f) Če bi uveljavljanje določb iz točk b) in e) tega odstavka 
povzročilo pogodbenici hude težave, lahko prosi 
Severnoatlantski svet, da se dogovori za poravnavo 
drugačne vrste. 

g) Za pripadnika sile ali civilnega dela ne velja noben postopek 
za izvršitev kakršne koli sodbe, izrečene zoper njega v 
državi gostiteljici v zadevi, ki izhaja iz opravljanja njegovih 
uradnih dolžnosti. 

h) Če točka e) tega odstavka velja za zahtevke, ki jih pokriva 
drugi odstavek tega člena, določbe tega odstavka ne 
veljajo za kakršen koli zahtevek, ki izhaja iz ali je v 
povezavi s plovbo ali upravljanjem ladje ali natovarjanjem, 
prevozom ali raztovarjanjem tovora, z izjemo zahtevkov 
v primeru smrti ali osebne poškodbe, za katere četrti 
odstavek tega člena ne velja. 

6. Zahtevki zoper pripadnike sile ali civilnega dela, ki izhajajo iz 
storitve nedovoljenih dejanj ali opustitve dejanj izven 
opravljanja uradne dolžnosti v državi gostiteljici, se 
obravnavajo na tak način: 

a) Organi države gostiteljice obravnavajo zahtevek, določijo 
odškodnino vlagatelju zahtevka pošteno in pravično ob 
upoštevanju vseh okoliščin primera, vključno z 
obnašanjem poškodovane osebe, in o tej zadevi pripravijo 
poročilo. 

b) Poročilo se dostavi oblastem države pošiljateljice, ki nato 
brez odloga odločijo, ali bodo ponudile plačilo ex gratia in, 
če ga bodo, v kolikšnem znesku. 

c) Če ponujeno plačilo ex gratia vlagatelj zahtevka sprejme 
ter tako v celoti zadovolji svojemu zahtevku, organi države 
pošiljateljice sami plačajo znesek in obvestijo organe 
države gostiteljice o svoji odločitvi in plačanem znesku. 

d) Nič iz tega odstavka ne vpliva na jurisdikcijo sodišč države 
gostiteljice, da ukrepajo zoper pripadnika sile ali civilnega 
dela, razen in dokler ni plačan znesek, ki v celoti izpolnjuje 
zahtevek. 

7. Zahtevki, ki izhajajo iz nedovoljene uporabe vozila oboroženih 
sil države pošiljateljice, se obravnavajo v skladu s šestim 
odstavkom tega člena, razen če ni sila ali civilni del pravno 
odgovorna. 

8. Ob sporu, ali je pripadnik sile ali civilnega dela storil nedovoljeno 
dejanje ali opustil dejanje pri opravljanju uradne dolžnosti ali je 
bila kakršna koli uporaba vozila oboroženih sil države 
pošiljateljice nedovoljena, se vprašanje predloži arbitru, ki se 
imenuje v skladu s točko b) drugega odstavka tega člena in 
katerega odločitev glede te zadeve je dokončna. 

9. Država pošiljateljica se ne sklicuje na imuniteto pred 
pristojnostjo sodišč države gostiteljice nad pripadniki sile ali 
civilnega dela v zvezi s civilno pristojnostjo sodišč države 
gostiteljice, razen v obsegu, določenem s točko g) petega 
odstavka tega člena. 

10. Organi države pošiljateljice in države gostiteljice sodelujejo 
pri zbiranju dokazov za pravično zaslišanje in rešitev 
zahtevkov, ki zadevajo pogodbenice. 
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IX. člen 

1. Pripadniki sile ali civilnega dela in njihovi vzdrževani družinski 
člani lahko lokalno kupujejo blagox ki ga potrebujejo za lastno 
porabo, in takšne storitve, kot jih potrebujejo, pod enakimi 
pogoji kot državljani države gostiteljice. 

2. Blago, ki ga je treba priskrbeti pri lokalnih virih za preživetje 
sile ali civilnega dela, se običajno kupi prek organov, ki kupujejo 
takšno blago za oborožene sile države gostiteljice. Da takšni 
nakupi ne bi slabo vplivali na gospodarstvo države gostiteljice, 
pristojni organi te države navedejo, če je potrebno, vse 
izdelke, katerih nakup naj bi bil omejen ali prepovedan. 

3. V skladu s sporazumi, ki že veljajo ali jih bodo sklenili 
pooblaščeni predstavniki države pošiljateljice in države 
gostiteljice, organi države gostiteljice sami prevzamejo 
odgovornost za sprejem ustreznih ukrepov, s katerimi bodo 
sili ali civilnemu delu zagotovljeni objekti in zemljišča, ki jih 
potrebuje, in s tem povezane zmogljivosti in storitve. Ti 
sporazumi in organiziranje so v največji možni meri usklajeni 
s predpisi, ki urejajo civilno in vojaško nastanitev podobnega 
osebja države gostiteljice. Če ni drugače določeno s pogodbo, 
zakoni države gostiteljice določajo pravice in obveznosti, ki 
izhajajo iz nastanitve ali uporabe objektov, zemljišč, 
zmogljivosti ali storitev. 

4. Potrebe sile ali civilnega dela po lokalni civilni delovni sili se 
zadovoljijo enako kot primerljive zahteve države gostiteljice 
in s pomočjo organov države gostiteljice na podlagi izmenjave 
zaposlenih. Pogoji zaposlovanja in dela, predvsem plač in 
dodatnih prejemkov, ter pogoji za zaščito delavcev so določeni 
z zakonodajo države gostiteljice. Takšni civilni delavci, ki so 
zaposleni pri sili ali civilnem delu, se za noben namen ne 
štejejo za pripadnike te sile ali civilnega dela. 

5. Če kraj, kjer sta sila ali civilni del, nima zadovoljivih zdravstvenih 
in zobozdravstvenih zmogljivosti, so njeni pripadniki in njihovi 
vzdrževani družinski člani upravičeni do zdravstvene in 
zobozdravstvene oskrbe, vključno z bivanjem v bolnici, pod 
enakimi pogoji kot primerljivo osebje države gostiteljice. 

6. Država gostiteljica z največjo naklonjenostjo obravnava 
zahteve za odobritev prevoznih zmogljivosti pripadnikom sile 
ali civilnega dela ter znižane cene vozovnic. Takšne 
zmogljivosti in znižanja urejajo posebni dogovori med 
zadevnima vladama. 

7. Organi sile v skladu s kakršnimi koli splošnimi ali posebnimi 
finančnimi dogovori med pogodbenicama takoj v lokalni valuti 
plačajo blago, nastanitev in storitve, preskrbljene z drugim, 
tretjim in četrtim odstavkom in, če je potrebno, petim in šestim 
odstavkom tega člena. 

8. Niti sila niti civilni del niti njuni pripadniki ali njihovi vzdrževani 
družinski člani v skladu s tem členom ne morejo biti oproščeni 
plačila davka ali drugih dajatev v zvezi z nakupom blaga ali 
storitev, ki se plačujejo v skladu z davčnimi predpisi države 
gostiteljice. 

X. člen 

1. Če je kakršna koli oblika obdavčitve v državi gostiteljici pravno 
odvisna od prebivališča ali domicila, se obdobja, v katerih je 
pripadnik sile ali civilnega dela na ozemlju te države izključno 
zato, ker je pripadnik te sile ali civilnega dela, ne štejejo kot 
obdobja prebivanja v tej državi ali kot sprememba prebivališča 
ali domicila za namene takšne obdavčitve. Pripadniki sile ali 
civilnega dela so v državi gostiteljici oproščeni plačila davkov 

na plače in zaslužek, ki so ju prejeli kot takšni pripadniki od 
države pošiljateljice, ali na premičnine, ki so v državi gostiteljici, 
kar je izključno posledica njihove začasne prisotnosti v tej 
državi. 

2. Nič iz tega člena ne prepreči obdavčitve pripadnika sile ali 
civilnega dela v zvezi s kakršnim koli dobičkonosnim poslom, 
pri katerem je udeležen v državi gostiteljici in ni del njegove 
zaposlitve kot pripadnika; z izjemo njegove plače, zaslužka 
in premičnin, navedenih v prvem odstavku, nič iz tega člena 
ne prepreči obdavčitve, ki za takšnega pripadnika velja po 
zakonu države gostiteljice, tudi če se šteje, da ima prebivališče 
ali domicil zunaj ozemlja te države. 

3. Ta člen se ne uporablja za "carinsko dajatev", kot je določena 
v dvanajstem odstavku XI. člena. 

4. Za namene tega člena izraz "pripadnik sile" ne vključuje oseb. 
ki so državljani države gostiteljice. 

XI. člen 

1. če ni izrecno drugače določeno s tem sporazumom, za 
pripadnike sile, civilnega dela in njihove vzdrževane družinske 
člane veljajo zakoni in predpisi, ki jih izvajajo carinski organi 
države gostiteljice. Predvsem imajo carinski organi države 
gostiteljice pravico v skladu s splošnimi pogoji iz zakonov in 
predpisov države gostiteljice preiskati pripadnike sile ali 
civilnega dela in njihove vzdrževane družinske člane, 
pregledati njihovo prtljago in vozila ter zaseči stvari v skladu 
s takšnimi zakoni in predpisi. 

2. a) Službena vozila sile ali civilnega dela iz njihove pristojnosti 
so pri začasnem uvozu in ponovnem izvozu oproščena 
plačila carine, če se zanje predloži "triptyque" v obliki, ki 
je prikazana v dodatku k temu sporazumu. 

b) Začasen uvoz takšnih vozil, ki niso v njihovi pristojnosti, 
ureja četrti odstavek tega člena in ponoven izvoz le-teh 
osmi odstavek. 

c) Službena vozila sile ali civilnega dela so oproščena plačila 
kakršnih koli pristojbin v zvezi z uporabo vozil na cestah. 

3. Uradni dokumenti, ki so uradno zapečateni, se carinsko ne 
pregledajo. Kurirji, ki prenašajo takšne dokumente, morajo ne 
glede na svoj status imeti ukaz za premik posameznika, ki se 
izda v skladu s točko b) drugega odstavka III. člena. Na tem 
ukazu za premik je navedeno število pošiljk, ki jih nosi, in 
ukaz potrjuje, da pošiljke vsebujejo le uradne dokumente. 

4. Sila lahko uvozi brez plačila carinskih dajatev opremo za silo 
in zmerne količine hrane, zalog in drugega blaga, ki jih 
uporablja samo sila, in v primerih, kjer takšno uporabo 
dovoljuje država gostiteljica, tudi njen civilni del in vzdrževani 
družinski člani. Za oprostitev plačila carine je treba pri 
vstopnem carinskem organu poleg dogovorjenih carinskih 
dokumentov predložiti tudi potrdilo v obliki, za katero sta se 
dogovorili država gostiteljica in država pošiljateljica, in s 
podpisom osebe, ki jo je država pošiljateljica v ta namen 
pooblastila. Imenovanje osebe, ki je pooblaščena za 
podpisovanje potrdil, in primerki podpisov in žigov se pošljejo 
carinski upravi države gostiteljice. 

5. Pripadnik sile ali civilnega dela sme ob svojem prvem prihodu 
na prevzem dolžnosti v državi gostiteljici ali ob prvem prihodu 
vzdrževanega družinskega člana, ki se mu bo pridružil, uvoziti 
predmete za osebno uporabo in pohištvo brez plačila 
carinskih dajatev za obdobje tovrstne zaposlitve. 
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6. Pripadniki sile ali civilnega dela lahko začasno uvozijo brez 
plačila carinskih dajatev svoja zasebna motorna vozila, ki jih 
imajo oni in njihovi vzdrževani družinski člani za osebno 
uporabo. Ta člen ne obvezuje k oprostitvi plačila pristojbin za 
zasebna vozila v zvezi z uporabo cest. 

7. Blago, ki ga uvozijo organi sile in ni izrecno namenjeno sili ali 
njenemu civilnemu delu. in blago, ki ni navedeno v petem in 
šestem odstavku tega člena in ga uvozijo pripadniki sile ali 
civilnega dela, s tem členom ni oproščeno carinskih dajatev 
ali drugih pogojev. 

8. Blago, ki je bilo ob uvozu oproščeno plačila carine v skladu s 
točko b) drugega odstavka, četrtim, petim ali šestim 
odstavkom tega člena: 

a) se lahko prosto ponovno izvozi, če se, če je bilo blago 
uvoženo v skladu s četrtim odstavkom tega člena, 
carinskemu organu predloži potrdilo, izdano v skladu s 
tem odstavkom; carinski organi pa lahko preverijo, da 
ponovno izvoženo blago ustreza opisu na potrdilu, če ta 
obstaja, in da je bilo dejansko uvoženo pod pogoji, 
navedenimi glede na okoliščine posameznega primera, v 
točki b) drugega odstavka, četrtem, petem ali šestem 
odstavku; 

b) se praviloma v državi gostiteljici ne sme odtujiti s prodajo 
ali kot darilo; vendar se v posebnih primerih to lahko odobri 
pod pogoji, ki so jih postavili zadevni organi države 
gostiteljice (na primer glede plačila carinskih dajatev in 
davkov ter glede skladnosti z zahtevami nadzora trgovine 
in izmenjave). 

9. Blago, kupljeno v državi gostiteljici, se iz te države lahko 
izvozi le v skladu s predpisi, ki veljajo v državi gostiteljici. 

10. Carinski organi posebej uredijo prečkanje državnih mej za 
enote v redni sestavi in formacije pod pogojem, da so bili 
zadevni carinski organi predhodno pravilno obveščeni. 

11. Država gostiteljica sprejme posebne ukrepe, da bodo gorivo, 
olja in maziva za uporabo v službenih vozilih, letalih in plovilih 
sile ali civilnega dela lahko dobavljeni brez plačila carinskih 
dajatev in davkov. 

12. V prvem do desetem odstavku tega člena: 

"carinska dajatev" pomeni carino in vse druge pristojbine in 
dajatve, ki se plačajo ob uvozu ali izvozu, kot velja v 
določenem primeru, razen plačil in taks, ki niso več kot plačila 
za opravljene storitve; 

"uvoz" vključuje tudi iznos blaga iz carinskega skladišča ali 
sprostitev izpod neposredne carinske kontrole, če zadevno 
blago ni zraslo ali bilo proizvedeno ali izdelano v državi 
gostiteljici. 

13. Določbe tega člena ne veljajo za zadevno blago le ob uvozu 
v ali izvozu iz države gostiteljice, temveč ko je v tranzitu čez 
ozemlje pogodbenice, zaradi česar izraz "država gostiteljica" 
v tem členu vključuje katero koli pogodbenico, čez katere 
ozemlje blago potuje v tranzitu. 

XII. člen 

1. Carinski ali davčni organi države gostiteljice lahko kot pogoj 
za oprostitev carinskih in davčnih dajatev ali znižanj, ki jih 
zagotavlja ta sporazum, zahtevajo, da se spoštujejo pogoji, 
ki se njim zdijo potrebni za preprečitev zlorabe. 

2. Ti organi lahko zavrnejo kakršno koli oprostitev, ki jo zagotavlja 
ta sporazum v zvezi z uvozom v državo gostiteljico stvari, ki 
so zrasle ali bile proizvedene ali izdelane v tej državi in so bile 
izvožene iz nje brez plačila ali ob povračilu carinskih dajatev 
in davkov, ki bi jih sicer plačali, če ne bi bilo takšnega izvoza. 
Blago, ki je bilo izneseno iz carinskega skladišča, se šteje kot 
uvoženo, če se zaradi vnosa v carinsko skladišče šteje kot 
izvoženo. 

XIII. člen 

• 1. Da bi preprečili kršitve predpisov iz carinskih in davčnih 
zakonov, si organi države gostiteljice in države pošiljateljice 
medsebojno pomagajo pri poizvedovanju in zbiranju dokazov. 

2. Organi sile dajejo vso podporo, ki je v njihovi moči, da bi 
zagotovili izročitev stvari, za katere velja, da jih carinski ali 
davčni organi države gostiteljice ali kdo drug v njihovem imenu 
lahko zaseže. 

3. Organi sile dajejo vso podporo, ki je v njihovi moči, da 
zagotovijo, da pripadniki sile ali civilnega dela ali njihovi 
vzdrževani družinski člani plačajo carinske dajatve, davke in 
kazni. 

4. Službena vozila in stvari, ki pripadajo sili ali njenemu civilnemu 
delu in ne pripadniku te sile ali civilnega dela in so jih organi 
države gostiteljice zasegli v zvezi s kršitvijo njenih carinskih 
in davčnih zakonov ali predpisov, se izročijo ustreznim 
organom zadevne sile. 

XIV. člen 

1. Za silo, civilni del in njune pripadnike in njihove vzdrževane 
družinske člane še nadalje veljajo devizni predpisi države 
pošiljateljice kot tudi predpisi države gostiteljice. 

2. Organi države pošiljateljice in države gostiteljice, odgovorni 
za tuje valute, lahko izdajo posebne predpise, ki veljajo za 
silo ali civilni del ali njune pripadnike in njihove vzdrževane 
družinske člane. 

XV. člen 

1. V skladu z drugim odstavkom tega člena ta sporazum ostane 
veljaven ob sovražnosti, na katero se nanaša Severnoatlantski 
pakt, razen če določbe za reševanje zahtevkov iz drugega in 
petega odstavka VIII. člena ne veljajo za vojno škodo in če 
določbe tega sporazuma in predvsem določbe iz III. in VII. 
člena takoj pregledata zadevni pogodbenici, ki lahko soglašata 
s tistimi spremembami, ki se jima zdijo zaželene pri 
medsebojnem izvajanju tega sporazuma 

2. Ob takšni sovražnosti ima vsaka pogodbenica pravico 
začasno prekiniti izvajanje katere koli določbe tega 
sporazuma, tako da 60 dni prej o tem obvesti druge 
pogodbenice. Če uveljavlja to pravico, se pogodbenice takoj 
posvetujejo z namenom doseči soglasje glede primernih 
določb, ki bodo takoj zamenjale začasno razveljavljene 
določbe. 

XVI. člen 

Vsa neskladja med pogodbenicami v zvezi z razlaganjem ali 
izvajanjem tega sporazuma se rešijo s pogajanjem med njimi 
brez uporabe kakršne koli zunanje jurisdikcije. Razen če 
sporazum z izrecno določbo ne ureja drugače, se neskladja, ki 
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jih ni mogoče rešiti z neposrednim pogajanjem, predložijo 
Severnoatlantskemu svetu. 

XVII. člen 

Katera koli pogodbenica lahko kadar koli zahteva spremembo 
katerega koli člena tega sporazuma. Zahteva se naslovi na 
Severnoatlantski svet. 

XVIII. člen 

1. Ta sporazum se, kakor hitro je mogoče, ratificira in 
ratifikacijske listine se deponirajo pri Vladi Združenih držav 
Amerike, ki o datumu deponiranja listin obvesti vsako državo 
podpisnico. 

2. Po tridesetih dneh, ko so štiri države podpisnice deponirale 
svoje ratifikacijske listine, med njimi začne veljati ta sporazum. 
Za vsako drugo državo podpisnico pa začne veljati trideset 
dni po deponiranju njenih ratifikacijskih listin. 

3. Potem ko začne veljati, k temu sporazumu ob odobritvi 
Severnoatlantskega sveta in izpolnjevanju takšnih pogojev, 
kot jih ta določi, lahko pristopi katera koli država, ki je že 
pristopila k Severnoatlantskemu paktu. Pristop se izvede z 
deponiranjem listine o pristopu pri Vladi Združenih držav 
Amerike, ki o datumu deponiranja listine obvesti vsako državo 
podpisnico in državo, ki pristopa. Za vsako državo, v katere 
imenu se deponira listina o pristopu, začne ta sporazum veljati 
trideset dni po deponiranju te listine. 

XIX. člen 

1. Ta sporazum lahko odpove katera koli pogodbenica po preteku , 
štirih let od datuma, ko začne veljati sporazum. 

2. Katera koli pogodbenica odpove sporazum s pisno notifikacijo, 
ki jo ta pogodbenica naslovi na Vlado Združenih držav Amerike, 
ta pa seznani druge pogodbenice s takšno notifikacijo in 
datumom njenega prejema. 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za obrambo Republike 
Slovenije. 

3. Odpoved začne veljati eno leto po tem, ko je obvestilo prejela 
vlada Združenih držav Amerike. Po izteku tega enoletnega 
obdobja sporazum preneha veljati za pogodbenico, ki ga je 
odpovedala, vendar pa ostane veljaven za preostale 
pogodbenice. 

XX. člen 

1. V skladu z določbami drugega odstavka in tretjega odstavka 
tega člena ta sporazum velja le na matičnem ozemlju 
pogodbenice. 

2. Vsaka država lahko ob deponiranju svoje ratifikacijske listine 
ali listine o pristopu ali kadar koli kasneje razglasi z notifikacijo, 
ki jo pošlje vladi Združenih držav Amerike, da se ta sporazum 
razširi (če se državi, ki to razglaša, zdi potrebno, država in 
vsaka od zadevnih držav pošiljateljic sklenejo poseben 
sporazum) na vse ali katero koli od ozemelj, za katerih 
mednarodne odnose je odgovorna na območju 
Severnoatlantskega pakta. Ta sporazum se nato razširi na 
ozemlje ali ozemlja, ki so imenovana v tej notifikaciji, trideset 
dni po tem, ko je vlada Združenih držav Amerike prejela 
notifikacijo, ali trideset dni po sklenitvi posebnih sporazumov, 
če so potrebni, ali ko je začel veljati ta sporazum v skladu z 
XVIII. členom, kar je kasneje. 

3. Država, ki je dala izjavo iz drugega odstavka tega člena, s 
katero se razširi ta sporazum na ozemlje, za katerega 
mednarodne odnose je odgovorna, lahko odpove sporazum 
ločeno za to ozemlje v skladu z določbami XIX. člena. 

Da bi to potrdili, so pooblaščenci podpisali ta sporazum. 

Sestavljeno v Londonu devetnajstega junija 1951 v angleškem in 
francoskem jeziku, besedili sta enako verodostojni, v enem 
izvirniku, ki se deponira v arhivih vlade Združenih držav Amerike. 
Vlada Združenih držav Amerike pošlje overjene kopije sporazuma 
vsem državam podpisnicam in državam, ki pristopajo k 
sporazumu. 

4. člen 

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

Republika Slovenija mora kot članica Organizacije 
Severnoatlantske pogodbe podpisati in ratificirati oziroma pristopiti 
še k nekaterim sporazumom in protokolom, ki zagotavljajo 
učinkovito delovanje organizacije. Države članice Organizacije 
Severnoatlantske pogodbe so na podlagi 9. člena 
Severnoatlantske pogodbe od leta 1949 dalje sklenile več dodatnih 
sporazumov in protokolov. Med temi sporazumi in protokoli je tudi 
Sporazum med pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o 
statusu njihovih sil. Ob odobritvi Severnoatlantskega sveta in 
izpolnjevanju pogojev, kot jih določi, lahko k njemu pristopi katerakoli 
država, ki je že pristopila k Severnoatlantski pogodbi. Republika 
Slovenija se je zavezala, da bo k temu in ostalim sporazumom oz. 
protokolom pristopila oziroma jih podpisala in ratificirala najkasneje 
v šestih mesecih po vstopu v Organizacijo Severnoatlantske 
pogodbe. Republika Slovenija je postala članica Organizacije 
Severnoatlantske pogodbe 29.marca 2004. 

Republika Slovenija je tudi pogodbenica Sporazuma med 
državami pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe in drugimi 
državami, ki sodelujejo v Partnerstvu za mir, glede statusa njihovih 
sil (v nadaljevanju PzM SOFA) ter Dodatnega protokola k 
Sporazumu med državami pogodbenicami Severnoatlantske 
pogodbe in drugimi državami, ki sodelujejo v Partnerstvu za mir, 
glede statusa njihovih sil, podpisana v Bruslju 19. junija 1995. 
Omenjeni sporazum ureja pri sodelovanju sil partnerskih držav 
(bodisi kot države gostiteljice ali prejemnice) pravni položaj sil 
ene države, kadar se nahajajo na ozemlju druge. 

Dodatni protokol pa določa, da ne bo nobena država pogodbenica 
izvršila smrtne kazni nad članom oboroženih sil ali civilnega 
sestava ter njihovih družinskih članov iz katerekoli druge države 
pogodbenice. 

Republika Slovenija je pogodbenica tudi Nadaljnjega dodatnega 
protokola k Sporazumu med državami pogodbenicami 
Severnoatlantske pogodbe in drugimi državami, ki sodelujejo v 
Partnerstvu za mir, glede statusa njihovih sil (PzM SOFA).Ta 

protokol je bil sestavljen v Bruslju 19.decembra 1997 z namenom, 
da po eni strani zagotovi primeren pravni status osebja v 
oboroženih silah držav partneric, ki pripada vojaškim poveljstvom 
Nata ali je z njimi povezano, in po drugi strani uredi status vojaških 
poveljstev Nata in njihovega osebja na ozemlju države, ki sodeluje 
v Partnerstvu za mir, da bi se olajšali odnosi z oboroženimi silami 
posameznih držav Partnerstva za mir. 

Vprašanje pravnega položaja sil je med državami članicami 
Organizacije Severnoatlantske pogodbe urejeno s Sporazumom 
med pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o statusu njihovih 
sil, ki je bil podpisan v Londonu 19. junija 1951 (v nadaljevanju 
Nato SOFA). Sporazum Nato SOFA določa listine, ki jih morajo 
imeti pripadniki sil, ureja nošenje orožja, jurisdikcijo države 
gostiteljice in prejemnice (vključno s primeri kolizije pristojnosti), 
pravice obdolžencev v kazenskem postopku, odškodninske 
zahtevke, olajšave glede obdavčevanja in carinjenja. Besedilo 
Nato SOFA v izvirniku v angleškem jeziku ter v slovenskem 
prevodu je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št.16/1995 (Uradni 
list RS,št.77/1995) in se od takrat naprej v Republiki Sloveniji že 
uporablja. Republika Slovenija je takrat kot članica Partnerstva 
za mir(PzM) pristopila k sporazumu PzM SOFA, ki se v svojem 2. 
členu navezuje na Nato SOFA in predvideva njegovo uporabo 
(besedilo je bilo zato priloženo zakonu o ratifikaciji PzM SOFA (4. 
člen)). 

Skladno s 75. členom in drugim odstavkom 88. člena Zakona o 
zunanjih zadevah (Ur.l.RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno 
besedilo) sporazum ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Za izvajanje sporazuma ni potrebno sprejeti novih ali spremeniti 
veljavnih predpisov in tudi ne zagotoviti dodatnih sredstev iz 
proračuna Republike Slovenije. Sredstva za njegovo izvajanje so 
zagotovljena v proračunskih postavkah Ministrstva za obrambo. 

Sporazum ni predmet usklajevanja s pravnim redom Evropskih 
skupnosti. 
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PREISKOVALNA KOMISIJA DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA UGOTOVITEV ODGOVORNOSTI ODGOVORNIH 
OSEB IN NOSILCEV JAVNIH POOBLASTIL GLEDE NAKUPA IN PRODAJE ELEKTRIČNE ENERGIJE, ZARADI ČESAR JE BILA 

DOMNEVNO POVZROČENA GOSPODARSKA ŠKODA V SISTEMU SLOVENSKEGA ELEKTROGOSPODARSTVA 

Dopolnitev končnega poročila 

PREISKOVALNE KOMISIJE DRŽAVNEGA ZBORA 

REPUBLIKE SLOVENIJE ZA UGOTOVITEV 

ODGOVORNOSTI ODGOVORNIH OSEB IN NOSILCEV 

JAVNIH POOBLASTIL GLEDE NAKUPA IN PRODAJE 

ELEKTRIČNE ENERGIJE, ZARADI ČESAR JE BILA 

DOMNEVNO POVZROČENA GOSPODARSKA ŠKODA V 

SISTEMU SLOVENSKEGA ELEKTROGOSPODARSTVA 

- EPA 1382 - II 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Preiskovalna komisija Državnega zbora Slovenije za ugotovitev 
odgovornosti odgovornih oseb in nosilcev javnih pooblastil glede 
nakupa in prodaje električne energije, zaradi česar je bila 
domnevno povzročena gospodarska škoda v sistemu 
slovenskega elektrogospodarstva 

Številka: 320-01/89-1/138 EPA 1382 - III 
Ljubljana, 08.06.2004 

Predmet: dopolnitev končnega poročila 

Na podlagi 24. člena poslovnika o parlamentarni preiskavi in 
sklepa sprejetega na 44. izredni seji državnega zbora je 
preiskovalna komisija na 17. seji dne 2.6.2004 sprejela 
dopolnitev končnega poročila. 

Na seji je bilo navzočih pet članov, kar pomeni, da je bila seja 
sklepčna. Za dopolnitev končnega poročila so glasovali trije 
Prisotni člani, proti je bil eden. 

V dopolnitev je bilo vključeno posebno poglavje obravnave 
izsledkov revizijskega poročila Računskega sodišča RS o 
Poslovanju javnega podjetja Elektro - Slovenija d.o.o., Ljubljana 
v letih 1998-2001, številka. 1206-6/01-40. 

Ob podrobnem analiziranju podatkov v revizijskem poročilu je 
preiskovalna komisija prišla do zaključka, da znaša minimalna 
škoda zaradi slabega poslovanja Elesa v času od 1998-2001 
16.298.195.020 sit. 

Preiskovalna komisija je v teku svojega dela objektivno izvedla 
dokazni postopek in s tem zadostila načelu materialne resnice. 
Po prosti dokazni presoji je prišla do ugotovitev in zaključkov 
navedenih v poročilu. 

Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe prenos 
električne energije in gospodarske javne službe upravljanje 
prenosnega omrežja ni mogoče drugače tolmačiti kot je 
napisana. 

Protest o širitvi preiskave, kot to nalaga citirani sklep 44. izredne • 
seje, smo predlagatelji, parlamentarne preiskave posredovali 
z dopisom predsedniku DZ neposredno po seji DZ 8.5.2004. 

Predsednik preiskovalne komisije prosi, da se dopolnitev 
končnega poročila uvrsti na sejo državnega zbora v 
obravnavanje in sprejem. 

Predsednik 
Branko Kelemina, l.r. 
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DOMNEVNO POVZROČENA GOSPODARSKA ŠKODA V SISTEMU SLOVENSKEGA ELEKTROGOSPODARSTVA 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Preiskovalna komisija Dritivnega zbora Republike Slovenije za ugotovitev odgovornosti 
odgovornih oseb in nosilcev javnih pooblastil glede nakupa m prodaje električne energije, 
zaradi cesarje bila domnevno povzročena gospodarska škoda v sistemu slovenskega elektrogospodarstva 

Preiskovalna komisija za ugotovitev odgovornosti odgovornih oseb in nosilcev javnih 
pooblastil glede nakupa in prodaje električne energije, zaradi česar je bila domnevno 
povzročena gospodarska škoda v sistemu slovenskega elektrogospodarstva 
je na 17. seji, dne 2.6.2004, na podlagi 24. člena poslovnika o parlamentarni 
preiskavi ( url. RS 63/93) s tremi (3) glasovi za in enim (1) proti sprejela 

DOPOLNITEV KONČNEGA POROČILA 
preiskovalne komisije DZ RS za ugotovitev odgovornosti odgovornih oseb in 
nosilcev javnih pooblastil glede nakupa in prodaje električne energije, zaradi 
cesarje bila domnevno povzročena gospodarska škoda v sistemu slovenskega 
elektrogospodarstva 

5. Revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije o 
poslovanju javnega podjetja Elektro - Slovenija d.o.o., Ljubljana, v letih 
1998 do 2001 

V tekstu, ki sledi, navajamo in analiziramo dejstva in ugotovitve revizijskega poročila 
Računskega sodišča RS o poslovanju javnega podjetja Eles, štev. 1206-6/01-40 z 
dne 28. junija 2002 

1. 
V točki 2.1, prvi odstavek, pod preglednico 5 citiranega revizijskega poročila 
Računsko sodišče (Rač. s.) obrazloži, da je "večji nakup električne energije od NEK 
vplival tudi na spremembo struktur dobaviteljev, saj se je na ta račun nekoliko 
zmanjšal nakup električne energije od termoelektrarn." 
Ta ugotovitev Rač. s. pove, da bi bilo ob normalni proizvodnji električne energije v 
termoelektrarnah te v slovenskem elektro-sistemu veliko preveč. Očitno električne 
energije ni bilo mogoče prodati, zato je Eles omejil proizvodnjo. Kakšne negativne 
posledice prinaša omejitev proizvodnje v termoelektrarnah pa je znano (glej povzetek 
4. poglavja končnega, Dogajanja in delovanje Združenja za energetiko pri GZS). 

2. 
Iz točke 2.1, prvi odstavek pod preglednico št. 6, izhaja ugotovitev Rač. s. , da je Eles 
v juliju in avgustu leta 1998 prodajal električno energijo na spot trgu po ceni 2,6 
SIT/kWh, delno pa na domačem trgu tako, da je znižal proizvodnjo v TEŠ in TET za 
42.650 MWh. 
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3. 
V točki 3.2, prvi odstavek in preglednici 10, Rač. s. ugotavlja, da :"V obdobju od leta 
1998 do junija 2001 je Eles prodal v tujino viške električne energije iz EES Slovenije 
v obsegu 6.176 GWh električne energije po povprečni ceni 3.93 S!T/kWh." 
Iz preglednice 10 so razvidne količine in povprečne cene električne energije po letih. 
Cena je bila leta 1998 in 1999 zelo nizka: 2,82 SIT/kWh in 2.58 SIT/kWh. To energijo 
je Eles prodajal v obdobju, ko je bil direktor Ivo Banič. V letu 2000 je bila povprečna 
prodajna cena 3.96 SIT/kWh. Če od te vsote odštejemo ceno iz pogodbe, ki jo je 
konec leta 2000 sklenil Vitoslav Turk, preglednica 10 in preglednica 11, ENICHEM, 
7.450 MWh po ceni 30,99 EUR/MWh, to je po 6,35 SIT/ kWh, če je srednji letni 
(2000) tečaj EUR 205.03 SIT/EUR (vir Rač. s. RS), potem je prodajna cena za leto 
2000 3,96 SIT/kWh še nekoliko nižja. 
Povprečna prodajna cena januar - junij 2001 je bila zaradi pogodb, ki jih je sklenil 
Vitoslav Turk že 6,55 SIT/kWh. Če pa od te cene odbijemo pogodbe, ki jih je sklenil 
Turk, pa dobimo naslednje: iz preglednice 11 je razvidno, da je Turk sklenil pogodbe 
z IPG, V. Britanija 766.610 MVVH po ceni 39,66 EUR/MWh kar je 8,52 SIT/kWh (če je 
srednji tečaj EUR/SIT za prvo poletje 214,84 SIT/kVVh, vir Rač. s. RS), ENIPOVVER, 
Italija 8.686 MWh po ceni 38,73 EUR /MVVh kar je 8,31 SIT/kWh in EUROVVAT, 
Belgija 3.095 MWh po 32,75 EUR/MWh kar je 7.04 SIT/kWh. Skupaj je to 778.391 
MVVh v skupni vrednosti 6.626.186 tisoč SIT. 

Iz ostalih pogodb za leto 2001, ki jih ni sklenil Turk pa je bila cena za kWh naslednja: 
januar - junij 2001 skupno 1.474.643 MWh v vred. 9.661.819 tisoč SIT 
Turk - 778.391 MVVh v vred. 6.626.186 tisoč SIT 

Razlika 696.252 MVVh v vred. 3.035.633 tisoč SIT 
kar znaša 4.36 SIT/kWh. 

4. 
Iz točke 3.2 tretji odstavek pod preglednico 11, je Rač.s. ugotovilo, da je : "Najvišje 
cene Eles dosegel z angleškim podjetjem IPG in pri kupcih v Italiji in Belgiji. Glej 
preglednico11 in zgornji opis in izračun. V zadnjem odstavku točke 3.2 Rač.s. 
ugotavlja, da so pogodbe, ki jih je podpisal Turk, prinesle Elesu neto dobiček. 
Iz točke 5. tretji odstavek pod preglednico 28, je razvidno, kako je Vekoslav Korošec 
med izvajanjem revizije poskušal računsko sodišče prepričati, da je bil izvoz 
električne energije IPG-ju vezan na uvoz od ENRONA in VERBUNDA (visoka cena 
uvoza), da bi s tem manevrom zasenčil uspeh Vitoslava Turka. Rač. s. je ugotovilo, 
da iz predložene dokumentacije to ni bilo razvidno: "Med izvajanjem revizije je Eles 
priskrbel le pogodbo, sklenjeno s podjetjem IPG za prodajo viškov električne energije 
iz NEK, ..." 
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5. 
v točki 4., kjer Rač. s. učinkovitost izvoza in uvoza električne energije sodi na podlagi 
borze v Leipzigu (LPE), pa moramo izraziti nestrinjanje s takšno primerjavo. Če bi 
bilo to tako enostavno in res, potem Italija ne bi kupila električne energije pri IPG po 
8,52 SIT/kWh kot je razvidno iz preglednice 11, ampak kar na LPE borzi po ceni cca 
4.29 SIT/kWh npr. leta 2000/2001. Cene se torej oblikujejo na podlagi ekonomskih 
zakonitosti, možnosti in pravic, ki izhajajo iz razpoložljivih resursov, (mejna država, 
transportne poti, razpoložljiva energija,...). 

6. 
V točki 4.2 prvi odstavek, pod preglednico 23, pa Rač. s. ugotavlja, da je Eles najbolj 
neučinkovito kupoval in prodajal pri firmi ENTRADE. To pogodbo je sklenil Ivo Banič. 
Rač. s. tudi ugotavlja, da je bilo v prvem obdobju po odklopu, podjetje ENTRADE 
pomemben Elesov kupec. 

7. 
V točki 5. četrti odstavek, pod preglednico 28, Rač. s. ugotavlja, da je uredba o 
načinu izvajanja gospodarske javne službe prenos električne energije in gospodarske 
javne službe upravljanje prenosnega omrežja, ki jo je sprejela Drnovškova vlada, 25. 
maja 2000, (kot podpredsednik vlade jo je podpisal Anton Rop), Elesu prepovedala 
trgovanje z električno energijo. Trgovanje je Elesu bilo dovoljeno od 9.9.2000 do 30. 
12.2000 (6.člen), ko je Bajukova vlada ta del uredbe razveljavila. Četrta Drnovškova 
vlada pa jo je takoj po menjavi oblasti ponovno uveljavila, in tako Elesu spet 
prepovedala trgovanje z električno energijo. 

8. 
V točki 6.1, v prvem odstavku, pod preglednico 30, Rač. s. ugotavlja, da je Eles z 
oddajo transportnih poti povzročil škodo v višini 3.247.000 EUR kar je po srednji ceni 
cca 200 SIT/EUR cca 649.400.000 SIT. 
V točki 6.2, b) pa je Rač.s. ugotovilo povzročeno škodo na tranzitu, ki jo je povzročil 
Vekoslav Korošec v višini 93.000 EUR, kar je cca 19.980.120 SIT. 

9. 
V točki 6.2, c) in d) je Rač. s. ugotovilo, da je Eles za leto 2000 oddal transportne poti 
Verbundu 100 + 50 MW, ter ATEL-u 100 MW, (direktor Ivo Banič) za tranzite v Italijo. 
S tem je preprečil izvoz električne energije Slovenije v Italijo v letu 2000, kar je 
ugotovila že takratna ministrica Petrinova (glej zaslišanje priče). 
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10. 
Iz preglednice 10 in 11 lahko izračunamo dejansko povzročeno gospodarsko škodo 
in sicer tako, da za sodilo upoštevamo razliko med doseženo prodajno izvozno ceno 
in polno lastno ceno električne energije v NEK. 

*1998 1.319.010.000 kWh x (5.34 - 2.82) = 3.323.905.200 SIT 
1999 1.804.912.000 kWh x (6.45 - 2.52) = 6.985.009.440 SIT 
2000 1.568.245.000 kWh x (6.58 - 3.96) = 4.108.801.900 SIT 
2001 696.252.000 kWh x (6.10 -4.36) = 1.211.478.480 SIT 

SKUPAJ: 15.629.195.020 SIT 
+ izguba tranzit 669.000.000 SIT 

SKUPNA POVZROČENA ŠKODA 16.298.195.020 SIT 

Pri tem je: polna lastna cena ele. energ. 1998 5.34 SIT/kWh vir GN NEK 
1999 6.45 SIT/kWH vir GN NEK 
2000 6.58 SIT/kWh vir GN NEK 
2001 6.10 SIT/kWh vir Računsko sodišče 
RS 

V izračunu ni upoštevana cena. ki bi bila dosežena na italijanskem trgu in bi bila za 
cca 2 SIT/kWh višja od polne lastne cene v NEK, (v letu 2001 cca 8.4 SIT/kWh). 

11. 
Pri obravnavi revizijskega poročila Elesa, na seji komisije za nadzor proračuna in 
drugih javnih financ dne 13. novembra 2002, je namestnica predsednika Rač. s. 
Etelka Korpič Horvat Elesa izjavila:" Se opravičujem, ampak rada bi povedala to, da 
sem bila članica senata, ko so odločali o Eles-u. Senata ne bi bilo, če nebi 
ugovarjale. Ugovarjal je Eles in ena od prejšnjih odgovornih oseb. To je bil primer, ne 
spomnim se, da bi še bil primer, ko se je izpodbijalo vsako revizijsko razkritje v 
revizijskem poročilu. Senat ima pristojnosti odločati samo o tistih spornih razkritjih, ki 
se izpodbijajo. To pa je bil res primer, da se je izpodbijalo vsako sporno razkritje, ki je 
bilo zapisano v predlogu revizijskega poročila. 
V ugovoru je, prosim, senat je presojal vsako sporno razkritje posebej. Tega je bilo 
toliko, novih dejstev, novih dokazov, drugačna presoja. In seveda na koncu naša 
presoja po več dnevnem delu senata na tej zadevi." 

Ta izjava jasno pove, da je bil pritisk s strani Elesa na prvotno negativno mnenje, ki 
je bilo podano v predlogu revizijskega poročila izredno močan in Rač. s. je v 
končnem poročilu temu podleglo in izdalo pozitivno mnenje. Kljub temu je s podrobno 
analizo posameznih podatkov, mogoče ugotoviti pravo resnico, ki je obrazložena v 
ugotovitvah pod to točko dodatka k končnemu poročilu. 
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UGOTOVITVE 

Preiskovalna komisija Državnega zbora Republike Slovenije za ugotovitev 
odgovornosti odgovornih oseb in nosilcev javnih pooblastil glede nakupa in prodaje 
električne energije, zaradi cesar je bila domnevno povzročena gospodarska škoda v 
sistemu slovenskega elektrogospodarstva je v postopku preiskave z zaslišanjem prič 
in proučitvijo obstoječe dokumentacije podrobno preiskala dogajanja na: 
- vladi Republike Slovenije in ministrstvu za gospodarske dejavnosti, 
- Elektru Slovenije, 
- Nuklearni elektrarni Krško, 
- Revizijsko poročilo Računskega sodišča 
- Združenju za energetiko pri Gospodarski zbornici Slovenije, 
- SOVI (Slovenska Obveščevalna Varnostna Agencija), 
- Svetu za nacionalno varnost ter 
- z zaslišanjem prič 
z namenom ugotoviti dejansko stanje in ugotoviti odgovornost nosilcev javnih funkcij 
in nosilcev javnih pooblastil za povzročeno gospodarsko škodo v slovenskem 
elektrosistemu. 

1. 
Preiskovalna komisija je z analizo dogodkov nesporno ugotovila, da je zaradi 
neučinkovitega poslovanja v slovenskem elektrosistemu v letih od poletja 1998 do 
30.6 2001 (preiskovano obdobje, odklop NEK Hrvaški), Sloveniji bila povzročena 
velika gospodarska škoda v višini najmanj 16.298.195.020,00 SIT. 

2. 
Preiskovalna komisija ugotavlja, da so za povzročeno gospodarsko škodo odgovorni 
nosilci javnih funkcij in drugi odgovorni v podjetjih in sicer: 
- predsednik vlade v letih 1998 do polletja 2000, dr. Janez Drnovšek 
- podpredsednik vlade v letu 2000, mag. Anton Rop 
- minister za gospodarstvo v letu 1998 do 30.4.1999, dr. Metod Dragonja 
- ministrica za gospodarstvo od 1.4.2000 do 7.6.2000, dr, Tea Petrin 
- državni sekretar za energetiko od 17.5.1999 do 19.6.2000, dr. Robert Golob 
- direktor Elesa v letih 1998 do 6.4.2000, dr. Ivo Banič 
- direktor Elesa od 6.4.2000 do 22.9.2000 in od 11.1.2001 dalje, mag. 

Vekoslav Korošec in 
- direktor NEKa v letih od 1988 naprej, g. Stane Rožman 

V Sloveniji ni običajno, da bi za povzročeno izgubo nosilci političnih funkcij in javnih 
pooblastil nosili kakršnokoli odgovornost. Tudi gospodarske škode naša sodišča za 
takšne primere ne ugotavljajo, kaj šele da bi jo bile odgovorne osebe dolžne vrniti. To 
je možno le v ZDA in nekaterih drugih demokratičnih državah, kjer se odgovornim, po 
tem, ko so pravnomočno obsojeni, poleg visokih kazni, naloži povrnitev povzročene 
škode ter zapleni njihovo nezakonito pridobljeno premoženje. 
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3. 
Preiskovalna komisija ugotavlja, da Vlada RS tik pred izvedbo tako drastičnega 
ukrepa, kot je prekinitev dobave električne energije iz NEK Hrvaški, ni razpravljala, 
niti ni o tem sklepala, čeprav je šlo za dejanje dvostranskih mednarodnih razsežnosti. 
O izvedbi odklopa so v zadnjih trenutkih pred odklopom odločili takratni minister za 
gospodarske dejavnost dr. Metod Dragonja, takratni direktor Elesa in predsednik 
poslovnega odbora NEK dr. Ivo Banič ter direktor NEK Stanislav Rožrnan. Vlada prav 
tako ni razpravljala o nadaljnjem plasmaju velikega viška električne energije iz NEK, 
ki je z odklopom Hrvaški nastal v Sloveniji. 

Vlada RS je dne 4.6.1998 na svoji 64. seji ob obravnavi gradiva "Pobuda za sklenitev 
mednarodne pogodbe z republiko Hrvaško v zvezi z lastništvom in statusom NEK " 
med drugim ugotovila, da prekinitev dobave električne energije iz NEK Hrvaški ni 
smiseln ukrep: 
- saj niso bile izkoriščene vse pravne poti izterjave dolgov. 
- Slovenija ne bi mogla ustrezno vnovčiti "hrvaških" megavatov iz Krškega, dokler ne 
bi bil jasen pravni status zadeve. Sama pa toliko "pasovne" energije ne more porabiti 
brez zapiranja drugih pomembnih elektroenrgetskih objektov. 
- Hrvaška bi bila zaradi odklopa prizadeta, vendar ne toliko, da bi jo to ogrozilo v 
njenih vitalnih interesih.... 
- Hrvaška bi po vsej verjetnosti sprožila odškodninski postopek zaradi nedobavljene 
energije in moči. 

Kljub takšnim ugotovitvam je odklop bil izvršen, kar je imelo za posledico izpad 
prihodkov elektrosistema. 
Direktor Elesa dr. Ivo Banič, je že 14.8.1998 predlagal takratnemu ministrstvu za 
ekonomske odnose in razvoj vlade RS, zvišanje cene električne energije pri končnih 
porabnikih za 14,5%. Tako se je pokrivanje izgub, ki so nastale zaradi odklopa 
prevalilo na domače porabnike električne energije. 

4. 
Preiskovalna komisija ugotavlja, da do odkritja neučinkovitega poslovanja v 
slovenskem elektrosistemu ne bi nikoli prišlo, če poleti leta 2000 ne bi prišlo do 
kratke nekajmesečne menjave oblasti. Verjetno bi se še naprej delalo po starem, 
prikrito slovenski javnosti in z še hujšimi finančnimi posledicami in verjetno osebnimi 
okoriščanji posameznikov. 

5. 
Komisija nesporno ugotavlja, da v času odklopa veljaven zakon o energetskem 
gospodarstvu, ter njegovi izvedbeni akti, niso v ničemer prepovedovali trgovanja z 
električno energijo po cenah, ki se dosegajo s sklepanjem dolgoročnih pogodb. Višek 
elektrike, ki ga je Slovenija v času od 30. julija 1998 dalje imela, bi se lahko ugodno 
prodajal po klasičnih principih civilnega oziroma pogodbenega prava. Konkretneje, 
po prodajnih pogodbah, pri katerih sta pogodbeni stranki državna energetska 
podjetja, saj je bil Eles vpet v mednarodne tokove ( UCTE, SUDEL, Euroelectric, 
ETSO). Kljub vsem najboljšim razpoložljivim informacijam, znanju in kadrovskemu 
potencialu odgovorni na vladi, Elesu in NEK-u tega ukrepa (odklopa) niso znali ali 
niso hoteli gospodarsko ugodno izkoristiti. 
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Eles je viške prodajal na dnevnem trgu tako imenovanem spot, kjer je cena elektrike 
bistveno nižja kot pri prodaji na osnovi letnih pogodb. Prodaja na trgu po spot 
sistemu je dosegala povprečno ceno 2,6 sit/kWh. V drugi polovici leta 2000, ko je 
vlada dr.Andreja Bajuka razveljavila 4.odstavek, 6.člena člen uredbe o načinu 
izvajanja gospodarske javne službe električne energije in gospodarske javne službe 
upravljanje prenosnega omrežja, ki je prepovedovala trgovanje z električno energijo 
Elesu, pa je ta po sklenjenih dolgoročnih pogodbah, dosegla prodajno ceno 8,6 
sit/kWh. 

6. 
Komisija tudi ugotavlja, da ima Slovenija zaradi strateške lege, izjemne možnosti 
prodajati elektriko Italiji, ki je zelo velik porabnik te energije. (Približno deset let že na 
letni ravni uvažajo 40.000 do 50.000 GWh elektrike). Predvsem sever Italije, ki je 
močno industrializiran je zato zelo velik uvoznik elektrike. Prodajne cene dosegajo 
visoke številke, seveda pa je to odvisno od sposobnosti in hotenja ponudnika- 
prodajalca, predvsem pa kadar bazirajo na dolgoročnih pogodbah. 

Prav tako niso bile za državo ekonomsko ugodno izkoriščene slovenske elektro 
transportne poti proti Avstriji in Hrvaški, ki so izjemnega strateškega pomena. Pač pa 
so bile oddane tujim uporabnikom in to, kot je ugotovilo Rač. sodišče tudi pod realno 
ceno, s čimer je bila Sloveniji povzročena velika gospodarska škoda. 

7. 
Komisija tudi ugotavlja, da so se šele v začetku leta 2000 začele priprave za 
ugodnejšo prodajo električne energije na tuje trge, predvsem v Italijo. 

Vlada je dne 25. maja 2000 sprejela uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne 
službe prenos električne energije in gospodarske javne službe upravljanje 
prenosnega omrežja. 

Pod uredbo je podpisan podpredsednik vlade mag. Anton Rop. 

Uredba je bila izredno škodljiva, ker je v 6. členu prepovedala trgovanje z električno 
energijo Elesu (ugotovitev Rač. s.). Ta prepoved je povsem nerazumljiva in za 
državo gospodarsko škodljiva, saj v trenutku, ko je stopila uredba v veljavo, v 
Sloveniji ni bilo gospodarskega subjekta, ki bi trgoval z električno energijo oziroma z 
dobičkom prodajal viške električne energije slovenskega elektrogospodarstva v 
Italijo, pač pa so to več let preko naših transportnih poti izvajali Avstrija in Švica 
(sosednje države Italije) in ni bilo ustrezne regulative, ki bi to urejala. Vlada kot 
lastnik in upravljavec sistema tega področja ni uredila in ni določila subjekta in 
načina, ki bi po tej prepovedi Elesu, lahko za Slovenijo ugodno tržil električno 
energijo. 

8. 
Komisija posebej ugotavlja, da v preiskovanem primeru nikakor in v ničemer ni šlo za 
kakršnokoli pomanjkanje strokovnega znanja, neizkušenosti ali političnega 
neznanja. Preprosto, šlo je za napačne poslovne in politične odločitve (morda 
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namenoma), ki so nerazumljive in izključujejo najbolj preprosto kmečko logiko, 
»proizvajaj in kupuj poceni, prodajaj z dobičkom«. 

9. 
Komisija ugotavlja, da je nasprotje izjav med SOVO in predsednikom vlade glede 
pridobivanja in posedovanja tajnih podatkov o mednarodnih gospodarskih vprašanjih 
veliko in zahteva ugotovitev dejanskega stanja na tem področju. 

10. 
Preiskovalna komisija nesporno ugotavlja, da bi vlada Republike Slovenije: 
- na podlagi veljavne zakonodaje in pooblastil, ki jih ima kot lastnik in upravljavec 

slovenskega elektrosistema, 
- na podlagi najkvalitetnejših informacij, ki jih ima na razpolago, 
- na podlagi visoko usposobljenih strokovnih kadrov, ki so ji na razpolago, 
- na podlagi strokovne in politične moči, ki jo ima vlada kot izvršilna veja oblasti 

morala brez težav kvalitetno, uspešno in učinkovito voditi gospodarsko politiko v 
elektroenergetskem sistemu Slovenije, kar pa vlada v celoti ni izvajala. 

V preiskovanem primeru vlada Republike Slovenije svojih pozicij ni izkoristila, 
zato je v celoti odgovorna za povzročeno veliko gospodarsko škodo in 
izgubljeni dobiček in je v okviru svojih pristojnosti dolžna ukrepati proti 
nosilcem političnih funkcij in nosilcem javnih pooblastil. 
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V. PREDLOGI SKLEPOV 

Preiskovalna komisija na podlagi 22. člena poslovnika o parlamentarni preiskavi 
predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da v zaključku v zvezi s predmetno 
preiskavo sprejme naslednje sklepe: 

1. Državni zbor ugotavlja, da so za povzročeno gospodarsko škodo v višini 
najmanj 16.298.195.020,00 SIT odgovorni nosilci javnih funkcij in drugi 
odgovorni v podjetjih in sicer: 

- predsednik vlade v letih 1998 do polletja 2000 dr. Janez Drnovšek 
- podpredsednik vlade v letu 2000 mag. Anton Rop 
- minister za gospodarstvo v letu 1998 do 30.4.1999 dr. Metod Dragonja 
- ministrica za gospodarstvo od 1.4.2000 do 7.6.2000 dr. Tea Petrin 
- državni sekretar za energetiko od 17.5.1999 do 19.6.2000 dr. Robert Golob 
- direktor Elesa v letih 1998 do 6.4.2000 dr. Ivo Banič 
- direktor Elesa od 6.4.2000 do 22.9.2000 in od 11.1.2001 dalje mag. 

Vekoslav Korošec in 
- NEKa v letih od 1988 naprej g. Stane Rožman 

2. Državni zbor ugotavlja, da so navedeni funkcionarji vlade v času od 27.2.1997 
do 7.6.2000, kršili 113. člen, v zvezi s 104. členom Ustave RS, saj niso 
delovali za blaginjo Slovenije, kot jih je zavezovala prisega. 

3. Državni zbor Republike Slovenije predlaga državnim institucijam, ki varujejo 
pravni red države in njeno premoženje, da v okviru zakonov in pooblastil 
ustrezno ukrepajo proti odgovornim nosilcem javnih funkcij iz sklepa 
državnega zbora pod št.1. 

Sekretarka Predsednik 
Marinka Drenovec Branko Kelemina, l.r. 

Ljubljana, 3. junij 2004 
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