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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

Za nemoteno poslovanje po uvedbi datfk3 

dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

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

,.radn° 
Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo u> 
pisno informacijo posameznim naročniko"1. 

Uredništvo Poroči8 
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POSLANK IN POSLANCEV 
Silva Črnugelj) 

uana, 23. junij 2004 

33/9i.|'a?p®®'č'er|a Ustave Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 
RS, 4R/

97, 66/00), 19. člena Zakona o poslancih (Ur. list 
?°S|0Vnika n - 15/94' 19/94' 44/94> ,er 114' in 115- ćlena 

35/2002\ aVn09a zbora Republike Slovenije(Ur. list RS, ' v'agajo podpisane poslanke in poslanci 

Sl-OVEN|D|c
OG Zak°NA O POROŠTVU REPUBLIKE JE 2A NAJETJE KREDITOV ZA FINANCIRANJE *<*ai DNje narodne in univerzitetne knjižnice 

v Ljubljani (ukl - nuk 2) 

P°šiljajo v obravnavo in i in sprejem. 

Pri obravnavi predloga zakona v Državnem zboru in pri delu 
njegovih delovnih teles bo v imenu predlagateljev sodelovala 
prvopodpisana poslanka Silva Črnugelj. 

1. Silva Črnugelj, l.r. 
2. Richard Beuermann, l.r. 

3. Vojko Čeligoj, l.r. 
4. Miran Potrč, l.r. 

5. Merlo Aleksander, l.r. 
6. Pohorec Valentin, l.r. 

7. Peter Levič, l.r. 
8. Andrej Bajuk, l.r. 
9. Franc Čebulj, l.r. 

10. Janez Podobnik, l.r. 
11. Franc Kangler, l.r. 

12. Franci Rokavec, l.r. 
13. Bogdan Barovič, l.r. 

14. Samo Bevk, l.r. 

*E$L
Li?G Zak°NA o poroštvu 

UNi>nc--ijezanajetjekrec 

republike 
-  KREDITOV za 

ER7IT Ranje IZGRADNJE NARODNE IN 
ŠTETNE KNJIŽNICE v LJUBLJANI (UKL - 

NUK 2) 

UV0d 

^dn 113 Stan'a in razlo9' za sprejem zakona 

d^09|asn
nr'r!

r2ite,ne knjižnice v Ljubljani (UKL-NUK 2) je bila, Spreietju Zakona o izgradnji UKL v letu 1994 v 
0ru RS, obravnavana kot prioritetna investicija 

nacionalnega pomena. Potreba po izgradnji postaja vse večja, 
ker se težave nosilcev programov (Narodne in univerzitetne 
knjižnica (NUK) in Centralne tehniške knjižnice (CTK), obe 
pridruženi članici Univerze v Ljubljani- UL) zaradi zamude le 
povečujejo. Za NUK je že potrebno zagotavljati 6.000 m2 dodatnih 
dragih skladišč in nujnih poslovnih prostorov. Podobno se je CTK 
že leta 1994 preselila na novo začasno lokacijo na TR 3, vendar 
v drage in začasno urejene najemne prostore, ki tudi postajajo 
premajhni, saj so bili planirani za krajše časovno obdobje. 

Največjo strateško prednost bo NUK omogočila prav izgradnja 
nove knjižnične stavbe, ki bo podobno kot drugje v svetu, zaradi 
možnosti izvajanja normalnih knjižničnih storitev v sodobnem 
okolju (prosti pristop do gradiv, ustrezno število in vrsta čitalniških 
mest, sodobna oprema za posredovanje gradiva in informacij) 
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izrazito izboljšala njeno uporabnost, še zlasti na področju 
posredovanja znanstvenih in drugih zahtevnih informacij. Šele z 
novogradnjo bo nacionalna knjižnica uresničevala vse naloge 
skladno z Zakonom o knjižničarstvu, pridruženo članstvo tako 
NUK kot CTK v UL oz. njuna vioga v procesu rasti kvalitete 
izobraževanja ter univerzitetnega znanstvenega raziskovanja oz. 
zagotavljanja infrastrukturnih pogojev za delo in razvoj univerze 
v Ljubljani, pa še dodatno poziva k prioritetni obravnavi investicije. 
Izgradnja na obstoječi lokaciji ob Zoisovi je še posebej utemeljena 
v tudi kontekstu celovite vizije razvoja univerze v Ljubljani v tem 
mestnem predelu. NUK 2 vedno bolj postaja potreba celotne 
države in bo predstavljala eno temeljnih kulturnih ustanov naroda. 
Projekt pomeni razvojno investicijo, naložbo v znanje in pretok 
informacij ter kot orodje razvoja različnih področij predstavlja za 
Slovenijo pomemben prispevek za vstop v informacijsko dobo, 
usposobitev za mednarodno tekmo in ohranitev lastne identitete. 
Podrobnejše utemeljitve so prikazane v prilogi »Utemeljitev zakona 
o poroštvu za izgradnjo NUK 2«. 

Žal se gradnja ni niti začela, realizacija projekta je finančno 
prevelika obremenitev za proračun enega ministrstva ter 
neuresničljiva v enem mandatu Vlade. Glede na dosedanje 
izkušnje investicije takšnega pomena in zahtevnosti z obstoječim 
mehanizmom financiranja ne bo mogoče izpeljati. Splošna ocena 
je, da projekt ni stvar samo enega resorja, marveč gre za 
nacionalni, vladni oz. medresorski projekt. Glede na dejstvo, da 
znašajo potrebna letna sredstva za gradnjo cca. 3 milijarde SIT, 
za realizacijo ne bo zadoščalo niti načelo medresorskega 
financiranja, saj bi bila letna obremenitev v okviru obstoječih 
proračunov prevelika tudi za dve ali več ministrstev. Finančne 
pogoje za realizacijo gradnje bi zagotovil sprejem zakona o 
poroštvu za posojila, ki jih za gradnjo NUK 2 najame Narodna in 
univerzitetna knjižnica. Zakon bi zaradi primernejših letnih kvot 
odplačil za Ministrstvo za kulturo (MK) in Ministrstvo za šolstvo, 
znanost in šport (MŠZŠ) v letih po izgradnji (2011-2025) ter 
zaključka nekaterih investicijskih ciklusov na obeh ministrstvih 
prav v letu 2010, omogočil tako odplačevanje izgradnje novega 
objekta NUK2 kot realizacijo drugih investicijskih programov na 
obeh ministrstvih v naslednjih obdobjih. 

Čimprejšnja izgradnja NUK 2 na podlagi Zakona o poroštvu je 
utemeljena: 

ker bo zagotovila pozitivne razvojne učinke za izobraževanje, 
znanost, kulturo in gospodarstvo; 
pomemben element odločitve za takojšnjo izgradnjo 
predstavlja povečevanje stroškov najema začasnega 
reševanje prostorskih problemov nosilcev programov. Letno 
znašajo že 300 milijonov SIT, po letu 2010 bodo vsakih 5 let 
stroški ponovno narasli (za najem dodatnih cca. 3.000 m2 
vsakih 5 let - to je za vsaj 100 milijonov SIT, kar pomeni leta 
2025, ko bi v primeru sprejema zakona o poroštvu prenehale 
obveznosti odplačevanja posojila, skupaj že 700 milijonov 
SIT stroškov letno - torej prek polovice obroka odplačila 
posojila, ob dejstvu, da sploh ne bi zgradili novega objokta); 
v projekt je bilo vloženih že 3,7 milijarde SIT nominalnih 
sredstev, doseženo stanje zavezuje (izdelani projekti za 
gradbeno dovoljenje, urejeni prostorski in lokacijski dokumenti, 
pretežno pridobljeno zemljišče, urejen arheološki problem itd.); 
projekt knjižnične stavbe ustreza najsodobnejšim zahtevam 
stroke, opravljene so bile revizije, ki so zagotavljale tudi 
racionalizacijo projekta, orojekt je skladen z najnovejšimi 
mednarodnimi smernicami za gradnjo knjižnic LIBER; 
utemeljenost sprejema zakona o poroštvu izhaja tudi iz 
primerjave variantnih stroši'o/: 

Najem dodatnih prostorov do 2026 (plačilo MK in MŠZŠ): 
vrednost stroškov skupaj do leta 2026 10 milijard SIT; leta 
2026 bodo stroški najema dodatnih prostorov iz proračuna 
RS znašali že 700 milijonov letno (350 milijonov SIT na 

0 no»« 
posamezen resor). V tem primeru sploh ne zgradi"11 v0jn<> 
objekta, gre za neoptimalne rešitve in posredno f 
škodo, obveznost obroka najemnine se bo nadal) 
povečevala. 

hiu20»s' 
Izgradnja s sredstvi iz proračuna RS v obdoo 
2010: 14,6 miljarde SIT + najemnina začasnih Pros0.no2,l 
miljarde SIT=skupaj 16,7 milijarde SIT; povprečno 
milijarde SIT (1,4 milijarde SIT iz proračuna enega |e ^\Q. 
obdobju 6 let. Pozitivni učinki novogradnje le ^ 
oportunitetnih stroškov in aktivnosti (novi projektt, ^ 
postopki, soglasja...) zaradi zamud ni, prevelik le 
potrebnih sredstev. 

bd o< 
1 Izgradnja s sredstvi iz proračuna RS v o 

obdobju 2010-2015:14,6 miljarde SIT + najemnina 4, 
SIT + oportunitetni stroški zamude, vzcirZ

Daj 1W 
posodabljanja projekta itd. 1 milijarda SlT=skLJP 
milijarde SIT; povprečno letno 3,3 milijarde SIT l ui 
1,65 milijarde SIT) v obdobju 6 let; Pozitivni učinki n°V

ktjvnOsti 

šele leta 2015, nastajajo oportunitetni stroški in 8 

zaradi zamude, prevelik letni obrok potrebnih sreo 
uradni*' 

Izgradnja na podlagi Zakona o poroštvu. milij3^ 
obdobju 2005-2010: 14,6 milijarde SIT + obresti 6,1 ^]\- 
SIT= Skupaj 20,7 milijarde SIT, odplačevanje v 
2025 1,4 milijarde SIT letno (en resor cca. 625 rt11'"J |eP 
+ NUK 150 milijonov SIT), pozitivni učinki novogra ^ 
2010, oportunitetnih stroškov ni, še ustrezen Ifltm 

Stroškovno najoptimalnejša varianta je gotovo 
izgradnje neposredno iz proračuna RS v obdobju i -gplJJi 
kar pa realno ni mogoče. Izgradnja v obdobju 2° n0niv8f 
primerjavi z varianto najema posojila tudi stroško ^Df*1 

bistveno ugodnejša za državo, pomeni le zamudo p° i! 
5 let ter zahteva bistveno večje potrebne letne 
proračuna RS za izgradnjo. 

cena najema posojil je trenutno nizka; vQ(j 
prenehanje najemnin po letu 2010, ki se spremeni)0 

obroka kredita; 

ti? 

Po zaključenih investicijskih pripravah, ki so trajale — 
je čas da investicijo NUK 2 prioritetno zaključimo. PraV

orern° 
ena naših prednosti, s katero lahko p r i p o rn 
prizadevanjem za uvrstitev naše države v krog razvi" 1 

poroštvu pa je realni pogoj za realizacijo projekta. 

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve predla9a 

zakona 
■ vi' 

Splošni cilj predlaganega zakona je zagotoviti 
realizacijo izgradnje nove knjižnice NUK 2 v obdobju sreds''. 
kar kratkoročno ne bo obremenilo proračuna, saj s^sred5' 
pridobiva iz zasebnih virov. V obdobju vračila pridobljen' ^jj#! 
v letih 2011-2025, t.j. v letih po izgradnji, bo zaradi nov 
kot pomembne podlage visokošolskega izobraževani '.^0'® 
in kulture in njenih razvojnih učinkov na gospodarsW°^stcp 
družbenega proizvoda, zaradi zaključka pomembnih njn 
investicijskih ciklusov na MŠZŠ ter MK, prenehanja n J joio 
začasne prostore, možnosti komercialne oddaje della 
novega objekta in zaradi še sprejemljivih letnih kvot vra 
realno zagotavljanje odplačila, pretežni del iz proraču 
MK, delno pa iz sredstev NUK. i 

t 
Višina potrebnega kredita znaša 14,6 milijarde SIT. lzrač

r
uVp 

na noveliranem investicijskem programu ter 
racionalizacijah projektne dokumentacije po cenah o 
Kredit se črpa po letnih kvotah, skladnih z napredoval 

že 
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,ega se 200 n' ^rok odplačila naj znaša 1,5 milijarde SIT. Od 
2a *ačasn mili'onov SIT pokrije iz prenehanja sedanje najemnine 
M K jn ?ocla,ne prostore NUK-Leskoškova kar zagotavljata 
Centrgu ■ milijonov SIT iz prenehanja najemnine za 
^'"jonovg.l?hni^ko knjižnico, kar zagotavlja MŠZŠ ter 150 
in odprort 

letno iz komercialne oddaje prostorov v novi zgradbi 
obroba c^3'6.3'' °ddaje objekta NUK-Leskoškova. Preostali del 
MŠZš iz • V'Sine 1milijarde SIT letno zagotavljata NUK-u MK in 
SIT). \j k'n,Ves,iciiskih sredstev v enakem deležu (525 milijonov 

' or NUK ali drug pravni subjekt (fondacija, UL...) za V 4UI l]0 hr'fj - f/IUIIII WWWjWI» \IVI luwwijU| 
skupna y obil d°datna sredstva se za ta sredstva zmanjša 
Pačilo te naiete9a kredita. Za zagotavljanje sredstev za 

R,| 
r ureditev drugih pravnih razmerij se med NUK, MK in 

"Mene posebna pogodba. 

bančne posledice tega zakona 
nančne oh 

0t)stoječe 
eznos1i proračuna RS so že bile predvidene po 

Pređ|aganem Zakonu 0 izgradnji UKL, zato z uveljavitvijo 
^znosti Zakona Pravzaprav ne nastopajo nove finančne 
°Z <iinami'i,SPrerTleri'eno ')0 z9°'i dejansko zagotavljanje sredstev 
S'°9r Po zau- financirania iz proračuna Republike Slovenije, in kvote ža 0! | Čku gradnje v letu 2010, v letih 2011 do 2026 kot 
v'šini 6,1 kred'ta. Strošek obresti za posojilo v predvideni 

nastalim' '|arde SIT se skozi leta vračila posojila kompenzira z 'nCTk (vn stroški najemnin začasnih prostorov za NUK 
^25 7 g PrirT1eru neizgradnje objekta bi znašale v obdobju 2010- 
p°leg ^ ."f de SIT). Sredstva za odplačilo najetih kreditov bo 
0(lPlači|a nn zagotovil tudi NUK iz lastnih sredstev. Kvote 
°dPlačeva ,'30sarneznih letih bodo zaradi daljšega časovnega Sr8dstev Mi<'a Prila9Gjene zmožnostim zagotavljanja letnih 
Po '29radnii ^S2S- Pomemben pozitivni finančni učinek je, da 
pr°store i prene^a obveznost plačevanja najemnin za začasne 
ot>r°ka.v k^0"13 se le ,a spremeni v del obveznosti vračila 
^Znost ° sredstev ne bi mogel odplačevati, nastopa 
Sređstva |<P

0roka. Republike Slovenije. V tem primeru bi se 
^Ofieštiia S° ^''a 'zP'a^ana v breme proračuna, v proračunu 
^robneje * Uve'iavitvijo pravice do vračila izplačanih sredstev, 
j!0rošlveno 

Pa k° uveljavitev te pravice urejena s posebno 
I °v6nija s ^°9°dbo za vsak najeti kredit, ki jo sklene Republika 
a^o sklenil ređ'todaialcem. Za zavarovanje poroštva pa bo prav 
l1®3 niinis?a posebna pogodba o načinu zavarovanja poroštva, 

itoiernalcern°m' PriSt°inim za finance in posameznim 

Siti, pa'° narr|enskosti porabe sredstev, ki so pridobljena s 
°'Stv° 'n kulfC"a^an' zakon predvideva ministrstvi, pristojni za uro, ki dajeta k najetju kredita obvezno soglasje. 

?riki 
fc'anfr c

Ure<"tve v drugih pravnih sistemih držav 
evropske unije in države Norveške 

prirnerbu 

H Primsri- pre9'edu je prikazana ureditev vprašanja izgradnje 
Dri a'6rih e'uIVIt1 kni'zn'c (nacionalne ali večje univerzitetne) v d°fc>ila Nar r°ps^'h oz. državah Evropske unije Podatke je 
\i na in univerzitetna knjižnica. V obra- 
!ll?.ncir9nia državah poznajo različne ureditve tako k„-.. lr9nja h ul'«van poznajo razncne ureuuve aru 
p^riice So 

6'0Vanja kot izgradnje knjižničnih stavb. Nacionalne 
, Ora«un0v ,Skoraj brez izjeme v celoti financirane iz državnih 
racije), pr| 'i.učno s tistimi, ki združujejo tudi univerzitetne 
Po

2|i«n°, Qd 
Un'Verzitetnih knjižnicah pa je financiranje lahko 

Sa,tl6zna ,VlSn° predvsem od tega, kako je financirana 
V 'Ver2a- 
!>0 g°|^'rukcija oz. gradnja je bila vsaj v primerih financiranja 

e'nih o2 'učno iz državnega proračuna, odvisna od odločitev 
Zveznih Vlad in parlamentov. 

FINSKA 

Helsinki University Library. 
Projekt je začrtan v več fazah in predvideva obnovo in razširitev 
treh obstoječih objektov, izgradnjo štirinivojskega podzemnega 
skladišča in povezave med objekti. 

Investicija znaša 170 milijonov FMK (okoli 30 mio $). 

Projekt financira Državni nepremičninski urad (=State Real Prop- 
erty Authority), ki deluje pod nadzorstvom Ministrstva za finance. 
Ta urad je odgovoren za vse nepremičnine v javni oz. državni 
lasti na Finskem. Le minimalni del vrednosti investicije prihaja iz 
proračuna univerze. 

Za financiranje izgradnje podzemnih skladišč so morali poiskati 
drugačen način financiranja, ki bi sicer dobil finančno podporo iz 
vladnega investicijskega programa šele leta 2006 ali 2007 (ta 
skladišča pa so potrebna že prej): knjižnični projekt so združili z 
izgradnjo velikega parkirišča v neposredni bližini. Sporazum 
določa ustanovitev nepremičninske družbe z Univerzo kot edinim 
delničarjem. Leta 2006 bo država odkupila delnice v skladu z 
investicijskim programom Ministrstva za šolstvo. Do takrat bo 
knjižnica plačevala rento. 

IRSKA 

Dublin City University Library je nova irska univerza, 
ustanovljena 1989. 
Gre za zgradbo z 10,000 m2 in 1500 čitalniškimi sedeži in vso 
moderno komunikacijsko in informacijsko infrastrukturo, 
predavalnicami in učilnicami. 

Investicija je vredna 22 milijonov evrov, od katerih so polovico 
pridobili skozi partnerske projekte s privatnim sektorjem (v okviru 
Univerze delujoča Office of Innovation and Business Relations), 
ali pa direktno z donacijami iz privatnega sektorja. 

NORVEŠKA 

The National Library of Norway, Oslo Division. 
Projekt obsega temeljito prenovo obstoječe stavbe iz leta 1913 z 
razširitvami in novimi podzemnimi skladičči ter povezavami. Gre 
za 9,000 m2 skladiščnih površin in obnovo stare stavbe v 
vrednosti 400 milijonov NOK (1998). 
Kot edini financer se pojavlja država, projekt je v parlamentarni 
proceduri. 

DANSKA 

The Royal Library od Denmark 
Nova stavbe danske nacionalne in univerzitetne knjižnice je bila 
zgrajena v neposredni bližini stare stavbe. Gre za 20.733 m2 
veliko stavbo v vrednosti 465,5 milijona Danskih kron. Projekt je 
bil na podlagi odločitev danske vlade financiran iz državnega 
proračuna (Ministrstvo za kulturo) v letih 1995-1999. 

NEMČIJA 

Staats und Universitaets Bibliothek Goettingen 
Nova stavba deželne in univerzitetne knjižnice v velikosti 30.000 
m2 je bila zgrajena leta 1993. Financiranje je bilo na podlagi 
parlamentarnih odločitev zagotovljeno iz deželnega (50%) in 
zveznega proračuna (50%). 
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Deutsche Bibliothek 
Nova stavba nemške nacionalne knjižnice v Frankfurtu v velikosti 
47.000 m2 je bila zgrajena v celoti iz sredstev zveznega proračuna 
v letih 1992-1997. Vrednost investicije je znašala 250 milijonov 
DEM. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Republika Slovenija daje poroštvo za kredite, ki jih bo Narodna in 
univerzitetna knjižnica v Ljubljani najela za gradnjo Univerzitetne 
knjižnice v Ljubljani (UKL-NUK 2), 

Kredite iz prejšnjega odstavka bo Narodna in univerzitetna knjižnica 
(v nadaljevanju: kreditojemalec) najela za financiranje izgradnje v 
skladu z Zakonom o izgradnji UKL (Uradni list RS št. 70/94). 

2. člen 

Republika Slovenija daje poroštvo iz 1. člena tega zakona za 
kredite Narodne in univerzitetne knjižnice do skupne višine 
glavnice 14.600.000.000 SIT, vse s pripadajočimi obrestmi in 
stroški kreditov pod naslednjimi pogoji: 

krediti se lahko najemajo v več obrokih, 

rok odplačila je 15 let, z vključenim največ 7 letnim moratorijem 
na odplačilo glavnice, 

- stroški povezani s pripravo in odobritvijo posameznega kredita 
ne smejo presegati 0,5% vrednosti tega kredita, 

strošek rezervacije sredstev kredita je lahko največ 0,25% 
od nečrpanega zneska kredita, 

- krediti se odplačujejo v polletnih obrokih. 

3. člen 

Kreditojemalec bo predvidoma v obdobju 2011 -2025 pridobival 
sredstva za odplačilo kreditov iz namenskih prihodkov Ministrstva 
za šolstvo, znanost in šport, Ministrstva za kulturo in lastnih 
sredstev kreditojemalca. Konkretne opredelitve se določijo v 
pogodbi med ministrstvoma in kreditojemalcem. 

4. člen 
♦i \l 

Če kreditojemalec ne bo poravnal posameznih obvezn ^ 
naslova najetih kreditov, za katere je Republika SlovenU 
poroštvo po tem zakonu, bo Republika Slovenija na P (0 
pisnega poziva kreditodajalca poravnala obveznost na 
kreditojemalca. 

5. člen 
Slov® 

Sredstva za izpolnitev poroštvenih obveznosti Republik0;' njj0. 
iz tega zakona se zagotavljajo v proračunu Republike S 

6. člen 
■ •, kredi"1'11 

V primeru, da Republika Slovenija plača obveznosti iz ^ v 
pogodb namesto kreditojemalca, pridobi Republika Slo oVi 
razmerju do kreditojemalca pravico do vračila plačanih z t6(ii 
obresti od plačanih zneskov in vseh stroškov, ki so v zva 
nastali. 

7. člen 

Poroštvene pogodbe s kreditodajalci sklene v imenu inza 

Republike Slovenije minister, pristojen za finance. 

8. člen 
zaKol,a 

V roku 90 dni po izdaji posameznega poroštva iz te9a ^ 
skleneta ministrstvo, pristojno za finance, in kredit°l 
pogodbo, s katero uredita način zavarovanja poroštva- 

9. člen 
osti Z9 

Za izvajanje tega zakona ter vseh pravic in obvez" stQjno 
Republiko Slovenijo, ki iz njega izhajajo, skrbi ministrstvo. P 
za finance. 

o 
Za vsako črpanje sredstev iz naslova kreditov, naj©*'^ g0|stv0' 
zakonu, dajeta kreditojemalcu soglasje Ministrstvo za 
znanost in šport ter Ministrstvo za kulturo. 

10. člen 
em ^ 

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

« 
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III. OBRAZLOŽITEV 

&en Žalen 
'e'° 2004 a 0 izvrševanju proračuna Republike Slovenije za 
na Pod/g 

ln let0 2005 določa, da obseg poroštev države, izdanih 
Praumf] n 2akonov o poroštvih za kreditne obveznosti domačih 

ne sme v letu 2004 preseči skupne višine glavnic 
Por°SfeVrt°° 15'04'2004 skuPna višina dtevnic že sprejetih 
Poroštvih r*ave omogoča sprejem predlaganega zakona o m * Vgradnjo NUK2. 

1-Člen: 

Ta i\en°i°^a oset>o, za kštero Republika Slovenija daje poroštvo. 
s'°i'enii^H P°dr°bno opisuje namen, za katerega Republika %'e poroštvo. 

2- člen: 

Ta (jj 

SmkT^d6llUie po9°ie' ki i'h morajo izpolnjevati krediti. 
'ip°lnjevaf 

6n'ia bo dala poroštvo le za tiste kredite, ki bodo 
khko n ■ 1 Vse naštete pogoje. Narodna in univerzitetna knjižnica 
S/»o *me enega ali več kreditov, pri čemer seštevek glavnic 
^Publik/e0™3 kredita ne sme preseči zneska 14,6 mrd SIT. 
k<vl,7e° ija bo dala poroštvo za glavnice kreditov, obresti V<W obrobi S'ros"'<e kreditov. Sredstva kreditov se lahko črpajo v 
*troškov k 'ln sicer do konca leta 2010. Višina obrestne mere in 
s,r°$kov kedit0v mora biti primerljiva z višino obrestne mere in 
2 ^iučen'8^^ 2 državnim poroštvom. Rok odplačila je 15 let, 
broški n "" naiveč 7' letnim moratorijem na odplačilo glavnice. 
"e srrie;°

V6Zan' s Popravo in odobritvijo posameznega kredita 
's*8rvacii Prese9ati 0,5% vrednosti tega kredita, strošek 
^rpaneol sredstev kredita pa je lahko največ 0,25% od zneska kredita. Krediti se odplačajo v polletnih obrokih. 

Člen; 

il6n p. 
i!>90tavijJasniuie- kako bo oseba, za katero je dano poroštvo a sredstva za odplačilo kredita. 

«.<V- 

^ Člori 
"'Ofa k p°isSnuie subsidiarno naravo poroštva. Kreditodajalec 
Ob^nos,i llu naiPrei pozvati kreditojemalca. Če le-ta svojih Por°(ta. ne 'zP°lni v roku, kreditodajalec k plačilu pisno pozove 

5. člen: 

Ta člen določa vir sredstev v primeru, da pride do uveljavitve 
obveznosti poroka. Sredstva bo Republika Slovenija zagotovila 
iz proračuna ali drugega vira, ki ga določa drug zakon. 

6. člen: 

Ta člen določa pravico poroka, ki je plačal kreditodajalcu njegovo 
terjatev, da zahteva od kreditojemalca, naj mu povrne vse, kar je 
zanj plačal s pripadajočimi obrestmi in stroške. 

7. člen: 

Ta člen določa, da je za podpis poroštvenih pogodb na podlagi 
tega zakona, pristojen minister, pristojen za finance. 

8. člen: 

Ta člen določa zavezo ministrstva, pristojnega za finance in 
kreditojemalca, da v roku 90 dni po izdaji posameznega poroštva 
iz tega zakona skleneta pogodbo, s katero uredita način 
zavarovanja poroštva. 

9. člen: 

Ta člen določa, da ministrstvo, pristojno za finance, skrbi za 
izvajanje tega zakona ter vseh pravic in obveznosti, ki iz njega 
izhajajo. Tako ministrstvo, pristojno za finance, skrbi za to, da 
bodo poroštvene pogodbe sklenjene v skladu s tem zakonom, 
zlasti, da bodo najeti krediti izpolnjevali predpisane pogoje, da bo 
poroštvene pogodbe sklenila za to pristojna oseba, da s podpisom 
poroštvenih pogodb ne bo presežen znesek, za katerega je dano 
poroštvo, določen s tem zakonom in tudi obseg poroštev, 
določenih z ZIPRS0405. Ministrstvo, pristojno za finance, bo v 
primeru dolžnikovega neizpolnitve kreditnih obveznosti, dolžno 
pravočasno plačati to obveznost na podlagi poroštvene zaveze 
Republike Slovenije. 
Ta člen določa tudi, da daje kreditojemalcu soglasje za črpanje 
kreditov iz tega zakona ministrstvo, pristojno za šolstvo in kulturo. 

10. člen: 

Ta člen določa, da začne zakon veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 
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d 1 lELOVNA 1EIESA 1 

^°DBOR za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport 

ločilo 

1 PREDLOGU ZAKONA 0 VIŠJEM 

STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU (ZVSI) 

"ruSa obravnava-EPA 1281 -III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
državni zbor 

Otlbnr kulturu, .••littvo. mladimi, ziumusl in ipml 

Številka: 602-13 / 04 - 0003 / 0001 EPA 1281 - III 
Ljubljana, 29. junija 2004 

Na podlagi 42., 131. in 133. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
daje Odbor za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport kot matično delovno telo 
naslednje 

Poročilo 

k predlogu Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI) 
- druga obravnava • 

Odbor za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport je na svoji 32. redni seji 24. junija 
2004 obravnaval predlog Zakona o višjem strokovnem izobraževanju, ki ga je 
Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo predložila Vlada Republike 
Slovenije. 

Predstavnik predlagatelja je v dopolnilni obrazložitvi členov povedal, da se s 
Predlaganim zakonom ureja višje strokovno izobraževanje kot del visokošolskega 
izobraževanja na prvi stopnji, torej kot krajše terciarno izobraževanje (sub-degree 
level ali shortcycle level), hkrati pa kot del poklicne oziroma strokovne vertikale. 

l**Ssr poročevalec, št. 89 



DELOVNA TI LESA 

ODBOR ZA KULTURO, ŠOLSTVO, MLADINO, ZNANOST IN ŠPORT 

S predlaganim zakonom bo višje strokovno izobraževanje prenovljeno v skladu z 
Bolonjsko deklaracijo in Kobenhavensko deklaracijo o krepitvi evropskega 
sodelovanja v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, tako da bo mednarodno 
primerljiv, hkrati pa bodo ohranjeni pozitivni elementi višjega strokovnega 
izobraževanja kot izrazito praktično usmerjenega študija, ki temelji na dejanskih 
kadrovskih potrebah slovenskega gospodarstva. 

Predlagani zakon bo zagotavljal strokovno avtonomijo višjih strokovnih šol ter skrbel 
za uveljavljanje kakovosti in strokovnih standardov pri študijskem delu. Z njim se tudi 
vzpostavlja kreditni sistem študija, uvaja izdajanje priloge k diplomi, opredeljujejo 
evidence z osebnimi podatki zaposlenih in študentov ter krepi položaj študentov pri 
sprejemanju odločitev v organih na ravni šole in na ravni države. Posebno pozornost 
predlagani zakon posveča skrbi za razvoj in učenje slovenščine. 

člani Odbora so bili predhodno seznanjeni z mnenjem Komisije Državnega sveta 
Republike Slovenije za družbene dejavnosti, v katerem predlog zakona podpira. 

Predstavnik Zakonodajno pravne službe je opozoril predvsem na naslednje 
pripombe iz njihovega pisnega mnenja: 
- v 26. členu naj se izrecno zapiše, kdaj postanejo študijski programi javno veljavni; 
- uporaba kriterija bistvenega preseganja števila razpisanih mest v 31. členu je 

nedoločna in s tem prepuščena subjektivni oceni ministra, ki daje soglasje k 
omejitvi vpisa; 

- pogoji in način študija na daljavo v 38. členu niso opredeljeni; 
- sporno je vprašanje pristojnosti zbornice za opravljanje nekaterih upravnih nalog 

iz 50. člena, saj je podrobnejše urejanje pogojev, določenih z zakonom, praviloma 
v pristojnosti ministra oziroma vlade, vodenje registra pa je upravna naloga, ki se 
jo lahko z javnim pooblastilom prenese na druge pravne ali fizične osebe le z 
zakonom oziroma na podlagi zakona. Prav tako ni urejen postopek ugotavljanja 
izpolnjevanja pogojev in postopek vpisa v register, kar je predhodni pogoj za 
vodenje registra delodajalcev, ki bodo izpolnjevali predpisane pogoje in bodo 
posledično lahko izvajali praktično izobraževanje za študente; 

- razveljavitev določb zakonov na način, da se določbe, ki se razveljavljajo, ne 
navedejo konkretno, ampak se označijo le na splošno, kot to določa 64. člen, 
pomeni kršitev ustavnega načela pravne države, saj povzroča nejasnost in 
nedoločnost glede dejanskega obsega razveljavitve. 

Predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture je podvomil v 
primernost sestave komisije za akreditacijo višješolskih študijskih programov (25. 
člen), v kateri so predvideni kar trije predstavniki delodajalcev, ne pa tudi predstavniki 
reprezentativnih sindikatov, zato je predlagal, naj se tudi slednjim omogoči 
sodelovanje v tej komisiji, kar so člani Odbora upoštevali s sprejetjem svojega 
amandmaja. 

Predstavnik Študentske organizacije Slovenije je opomnil, da predlagani zakon 
kljub zagotavljanju odprtosti višjega šolstva ne vsebuje določb o napredovanju iz 
višjega v visoko izobraževanje. 
Izrazil je podporo amandmaju Odbora, s katerim se pravica do bivanja v dijaških 
domovih daje vsem študentom in ne le slovenskim državljanom. 
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DELOVNA TELESA 

2£BOR za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport 

Člani Odbora so predlagani zakon podprli, izrazili pa so nekaj pomislekov k 
posameznim členom: 

- v 30. členu ie določeno, da se vpis opravi na podlagi javnega razpisa, pri čemer si 
morajo javne šole k številu vpisnih mest pridobiti soglasje ministra, za zasebne 
šole pa je število vpisnih mest določeno z odločbo o vpisu v razvid. Nekateri člani 
Odbora so menili, da se s tako dikcijo diskriminira zasebne šole in predlagali 
izenačitev statusa javnih in zasebnih šol; 

- določba 41. člena, ki daje pravico bivanja v dijaškem domu le študentom s 
slovenskim državljanstvom, je po mnenju večine članov Odbora diskriminatorna, 
saj bi morala biti vezana na pravico do študentskega statusa. Z amandmajem so 
jo razširili na vse študente, kljub temu da so nekateri temu nasprotovali, da gre za 
poseg v proračunska sredstva in predlagali, naj se študentom, ki niso naši 
državljani, omogoči bivanje v dijaškem domu po ekonomski ceni; 

- v 46. členu je določeno, da status študenta preneha, če ne diplomira v 
šestdesetih dneh po končanju drugega letnika, kar je po mnenju nekaterih članov 
Odbora dokaj kratek rok. 

Predstavnik predlagatelja je odgovoril na pomisleke, izražene v razpravi: 

opozoril je na drugi odstavek 1. člena, ki napotuje na uporabo Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOR/I) za vprašanja, ki jih 
predlagani zakon ne ureja; 

- napredovanje iz višjega v visoko izobraževanje urejajo Zakon o visokem šolstvu, 
ki določa način priznavanja kreditnih točk, in posamezni visokošolski študijski 
programi, ki določajo konkretne pogoje na napredovanje; 

- v 26. členu se ohranja rešitev iz ZOFVI, da študijski program določi minister na 
predlog strokovnega sveta; 

- v 30. členu ne gre za diskriminacijo zasebnih šol, kajti če minister soglaša z 
večjim številom vpisnih mest, kot je to predvideno v razpisu, prevzame nase tudi 
odgovornost, da zagotovi pogoje zanje. Zasebne šole pa morajo pogoje za 
povečano število vpisnih mest dokazati ob predlogu za spremembo v razvidu; 
kriterij bistvenega preseganja števila razpisanih mest iz 31. člena pomeni tiste 
primere, ko se pokažejo potrebe po dodatnih finančnih, kadrovskih in prostorskih 
kapacitetah; 
termin 'študij na daljavo' iz 38. člena se v evropskih dokumentih že pojavlja (npr. v 
memorandumu Evropske komisije o vseživljenjskem učenju). Gre za obliko 
izrednega študija, ki ga Ministrstvo podpira in sofinancira; 

- absolventski staž, kot ga poznamo v visokem šolstvu, je slovenska posebnost, ki 
se z uvajanjem boloniskega procesa tudi pri nas odpravlja, v višjih šolah pa ga 
nismo nikoli poznali. Študijski programi so narejeni tako, da se lahko končajo v 
dveh letih. V dodatnem 60-dnevnem roku, ki je določen v 46. členu, pa lahko 
študent opravi morebitne manjkajoče obveznosti in študij zaključi; 

- k 50. členu: vodenje registra in postopek vpisa v register pri pristojni zbornici bi 
bilo treba urediti s posebnim predpisom, tako kot to določa Zakon o poklicnem in 
strokovnem izobraževanju (ZPSI), da minister, pristojen za gospodarstvo, določi 
način in postopek vodenja registra študijskih oziroma učnih mest; 

• k 64. členu: višje strokovno izobraževanje je vgrajeno v celotnem ZPSI, tako da bi 
bilo navajanje po členih nepregledno. 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA KULTURO, ŠOLSTVO, MLADINO, ZNANOST IN ŠPOPj 

V nadaljevanju je Odbor sprejel: 

1. amandmaje Poslanskega kluba LDS, Poslanske skupine ZLSD in Poslanske 
skupine DeSUS k 3., 6., 8., 9., 10., 11., 14., 27., 28., 29., 34., 39., 40., 45., 53.. 
58., 63. in za novi 66.a člen; 

2. svoje amandmaje: 

amandma k 25. členu 

V tretjem odstavku 25. člena se peta alinea spremeni tako, da se glasi: 
dva predstavnika delodajalcev,". 

Doda se nova šesta alinea, ki se glasi: 
enega predstavnika reprezentativnih sindikatov ter". 

Dosedanja šesta alineja postane sedma alinea. 

Obrazložitev: 
Z amandmajem se omogoči sodelovanje reprezentativnih sindikatov v komisiji za 
akreditacijo višješolskih študijskih programov. 

amandma k 26. členu 

V drugem odstavku 26. člena se pred besedo "ravnatelja" doda besedi " direktorja 
oziroma". 

Obrazložitev: 
Z amandmajem se določba dopolnjuje z navajanjem direktorja, kot vodjo šole, ki je 
organizirana kot samostojni zavod. 

amandma na amandma k 27. členu 

V amandmaju k 27. členu se v prvem odstavku za besedo 'drugem' dodata besedi 'in 
tretjem', v tretjem odstavku pa se beseda' pobuda' nadomesti z besedo 'pobudo'. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. 

amandma k 28. členu 

V četrti alinei prvega odstavka 28. člena se pred besedo "če" doda besedi "v 
primeru,". 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. 
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^QDBQR za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport 

amandma k 41. členu 

V drugem odstavku 41. člena se črta besedilo" državljani Republike Slovenije,". 

Obrazložitev: 
Z amandmajem se zagotovi enaka pravica do bivanja v dijaškem domu vsem 
študentom. 

amandma k 50. členu 

V 50. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 
"Podrobnejše pogoje o vsebini in postopku vodenja registra iz prejšnjega odstavka 
določi minister, pristojen za gospoaarstvo.". 

Obrazložitev: 
Z amandmajem se določa, da minister, pristojen za gospodarstvo, določi 
podrobnejše pogoje o vsebini in postopku vodenja registra iz četrtega odstavka tega 
člena. 

amandma na amandma k 53. členu 

V amandmaju k 53. členu se doda nov odstavek, ki se glasi: 
V zadnjem stavku se za besedo 'ravnatelja' doda besedilo 'oziroma direktorja'.'. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. 

V nadaljevanju je Odbor glasoval o vseh členih zakonskega predloga skupaj in jih 
sprejel. 

Z vključitvijo sprejetih amandmajev v zakonski predlog ie Odbor določil besedilo 
dopolnjenega predloga zakona, ki je sestavni del poročila. . 

Poročevalec Odbora na seji Državnega zbora bo predsednik Odbora Rudolf Moge. 

Marija Pečjak Ferlež, l.r. 
Svetovalka 

Rudolf Moge, l.r. 
Predsednik 

3iu//y 
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O VIŠJEM STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

Ta zakon ureja izobraževanje za pridobitev in izpopolnjevanje javnovetjavne višje 
strokovne izobrazbe in organizacijo višjih strokovnih šol. 

Za vprašanja, ki jih ne ureja ta zakon, se uporablja Zakon o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja. 

2. člen 
(cilji) 

Višja strokovna šola (v nadaljnjem besedilu: šola) ima nalogo, da: 
- na mednarodno primerljivi ravni posreduje znanje in spretnosti, potrebne za delo in 

za nadaljnje izobraževanje; 
- razvija zavest o pravicah in odgovornostih človeka in državljana ali državljanke (v 

nadaljnjem besedilu: državljan); 
- razvija in spodbuja zavest o državni pripadnosti in narodni identiteti ter o integriteti 

posameznika ali posameznice (v nadaljnjem besedilu: posameznik) ter razvija in 
ohranja kulturno tradicijo; 

- razvija zavest o pripadnosti evropski kulturi in zgodovini in s tem omogoča 
mednarodno povezovanje; 

- spodbuja vseživljenjsko izobraževanje; 
- omogoča razvoj in doseganje čim višje ravni ustvarjalnosti; 
- razvija samostojno kritično presojanje in odgovorno ravnanje; 
- razvija sposobnosti za opravljanje nalog vodenja, načrtovanja in nadzora v delovnih 

procesih; 
- omogoča pridobitev poklicnih kompetenc v skladu s poklicnim standardom, 

šola opravlja razvojne naloge na svojem strokovnem področju. 

3. člen 
(učni jezik) 

Učni jezik je slovenski. Šole, ki izobražujejo po javnoveljavnih študijskih 
programih, lahko v tujem jeziku izvajajo: 
- dele študijskih programov, če pri tem sodelujejo gostujoči predavatelji ali 

predavateljice (v nadaljnjem besedilu: predavatelji) ali je vanje vpisano večje 
število tujih študentov ali študentk (v nadaljnjem besedilu: študenti); 

- študijske programe v celoti, če se ti izvajajo tudi v slovenskem jeziku. 

Šole skrbijo za razvoj slovenščine kot strokovnega jezika. 
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Tujcem ali tujkam (v nadaljnjem besedilu: tujci) in Slovencem ali Slovenkam (v 
nadaljnjem besedilu: Slovenci) brez slovenskega državljanstva se omogoči učenje 
slovenščine. 

Podrobnejši način skrbi za razvoj in učenje slovenščine določi minister ali 
ministrica, pristojna za višje šolstvo (v nadaljnjem besedilu: minister). 

4. člen 
(izobraževanje pod enakimi pogoji) 

Državljani Republike Slovenije, Slovenci brez slovenskega državljanstva in državljani 
članic Evropske unije se lahko izobražujejo v šolah pod enakimi pogoji. 

Slovenci brez slovenskega državljanstva po tem zakonu so potomci ali potomke (v 
nadaljnjem besedilu: potomci) oseb slovenske narodnosti do tretjega kolena v ravni vrsti. 

Tuji državljani se lahko izobražujejo v šolah pod enakimi pogoji kot državljani 
Republike Slovenije, kadar se izobražujejo po načelu vzajemnosti. 

Podrobnejše pogoje v zvezi s številom prostih vpisnih mest, plačilom šolnine ter drugimi 
pravicami in dolžnostmi študentov v skladu z zakonom za izobraževanje Slovencev brez 
slovenskega državljanstva, državljanov članic Evropske unije ter za tujce določi minister. 

5. člen 
(izobraževanje študentov s posebnimi potrebami) 

študentom s posebnimi potrebami se zagotavlja potrebna dodatna oprema, lahko pa 
se jim prilagodi organizacija študija in ocenjevanje po pravilih, ki jih sprejme 
predavateljski zbor šole. 

II. STATUS IN ORGANI 

6. člen 
(ustanavljanje in organiziranost šole) 

Javno šolo ustanavlja država kot javni izobraževalni zavod ali kot organizacijsko 
enoto Izobraževalnega zavoda. 

Zasebno šolo lahko ustanovi domača in tuja fizična ali pravna oseba. Ustanovi se 
lahko kot izobraževalni zavod ali kot gospodarska družba ali se organizira kot 
organizacijska enota zavoda, družbe ali druge pravne osebe. 
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7. člen 
(organi šole) 

Organi šole, ki je organizirana kot zavod, so: svet šole, direktor ali direktorica (v 
nadaljnjem besedilu: direktor), predavateljski zbor, strokovni aktivi, študijska komisija ter 
komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti. 

Organi šole, ki je organizirana kot organizacijska enota, so: strateški svet, ravnatelj ali 
ravnateljica (v nadaljnjem besedilu: ravnatelj), predavateljski zbor, strokovni aktivi, 
študijska komisija ter komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti. 

če je zasebna šola organizirana kot gospodarska družba, ima poleg organov družbe 
še: strateški svet, ravnatelja, predavateljski zbor, strokovne aktive, študijsko komisijo ter 
komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti. 

Šole imajo lahko tudi druge organe v skladu z ustanovitvenim aktom in drugimi predpisi. 

8. člen 
(svet šole) 

Svet šole, ki se ustanovi kot izobraževalni zavod, sestavljajo: 
• dva predstavnika ali predstavnici (v nadaljnjem besedilu: predstavniki) 

ustanovitelja, 
- dva predstavnika delodajalcev, ki ju imenuje ustanovitelj, 
• pet predstavnikov delavcev šole ter 
- dva predstavnika študentov. 

Svet šole imenuje in razrešuje direktorja, sprejema razvojni program šole, letni 
delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in 
drugih programov, sprejema finančni načrt in zaključni račun šole, obravnava 
poročila o študijski problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom študenta, 
o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz 
delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predložijo predavateljski zbor, 
študijska komisija in komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, šolska 
inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, študenti oziroma skupnost 
študentov, ter opravlja druge naloge, dolo.čene z zakonom in aktom o ustanovitvi. 

9. člen 
(svet šole, ki je organizirana kot organizacijska enota) 

Šola, ki je organizirana kot enota, ima svoje predstavnike v svetu zavoda oziroma 
organu upravljanja gospodarske družbe, katerega organizacijska enota je. Po 
svojem položaju je član ali članica (v nadaljnjem besedilu: član) sveta zavoda 
predsednik ali predsednica (v nadaljnjem besedilu: predsednik) strateškega sveta, 
v njem morajo biti najmanj trije predstavniki študentov. Število predstavnikov v 
svetu in njegova sestava se določita z aktom o ustanovitvi. 
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10. člen 
(strateški svet) 

Strateški svet imenuje svet šoie ali upravni odbor gospodarske družbe za dobo 6 
let Sestavljajo ga: 
• trije predavatelji šole, 
- dva predstavnika pristojne zbornice ali ministrstev oziroma delodajalcev, 
- dva predstavnika študentov, 
• en predstavnik diplomantov ali diplomantk (v nadaljnjem besedilu: diplomanti). 

Strateški svet vodi predsednik, ki ga člani sveta izvolijo izmed sebe. 

Strateški svet: 
- sprejme dolgoročni razvojni program šole, 
- predlaga nadstandardne programe, 
- predlaga letni delovni načrt šole, 
- predlaga finančni načrt šole, 
- spremlja zagotavljanje kakovosti višješolskega študija, 
- obravnava poročila o študijski problematiki oziroma zadeve, ki mu jih 

predložijo predavateljski zbor, študijska komisija, komisija za spremljanje in 
zagotavljanje kakovosti, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, 
študenti ter 

- opravlja druge naloge v skladu z ustanovitvenim aktom. 

Strateški svet sprejme dolgoročni razvojni program šole v soglasju s svetom 
zavoda oziroma upravnim odborom gospodarske družbe. Pri sprejemanju letnega 
delovnega načrta šole svet zavoda ne more uveljaviti odločitev, ki so v nasprotju s 
predlogom strateškega sveta. Ob neskladju ocen finančnih možnosti oziroma 
posledic predloga letnega delovnega načrta je treba uskladiti stališča obeh 
organov. O letnem delovnem načrtu dokončno odloči svet zavoda oziroma 
upravni odbor gospodarske družbe. 

Strateški svet sodeluje z vsemi organi šole. 

11. člen 
(direktor in ravnatelj) 

Vodja šole, ki je organizirana kot samostojni zavod, Je direktor, vodja šole, ki je 
organizirana kot enota, pa ravnatelj. 

Direktor je pedagoški vodja in poslovodni organ šole ter opravlja naslednje 
naloge: 

" organizira, načrtuje in vodi delo šole, 
• pripravlja dolgoročni razvojni program šole, 
• skrbi za mednarodno primerljivost šole, 
• pripravlja letni delovni in finančni načrt, je odgovoren za njuno izvedbo ter 

pripravi letno poročilo o njuni realizaciji, 
• skrbi za kakovostno izvajanje študijskega programa, sodeluje z delodajalci ter 

sklepa pogodbe o praktičnem izobraževanju študentov, 
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- je odgovoren za uresničevanje pravic študentov, 
- vodi delo predavateljskega zbora, 
- imenuje izpitne komisije, 
• oblikuje predlog nadstandardnih programov, 
• spremlja delo strokovnih delavcev in sodelavcev ali strokovnih delavk in 

sodelavk (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci in sodelavci), jim svetuje ter 
spodbuja njihovo strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, 

- odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede ter predlaga njihovo 
napredovanje v nazive, 

- spodbuja in spremlja delo študentov oziroma študentskega sveta, 
- odloča o disciplinskih ukrepih, o izvedbi programov za študente s posebnimi 

potrebami, 
- zastopa in predstavlja šolo in je odgovoren za kakovost in zakonitost dela, 
• določa sistemizacijo delovnih mest, skrbi in odgovarja za finančno poslovanje 

šole, 
- določa plačo zaposlenim in odgovarja za pravilnost njenega izračuna, 
• odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev 

ter opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi. 

Če je šola organizirana kot organizacijska enota, ravnatelj samostojno opravlja 
naloge iz prejšnjega odstavka, razen tistih, ki jih kot poslovodni organ v 
sodelovanju z njim opravlja direktor zavoda oziroma gospodarske družbe. 
Direktor zavoda oziroma gospodarske družbe v sodelovanju z ravnateljem: 
- usklajuje letni delovni in finančni načrt šole In je odgovoren za njuno izvedbo 

ter pripravi letno poročilo o njuni realizaciji, 
- določa sistemizacijo delovnih mest, skrbi in odgovarja za finančno poslovanje 

šole, 
• določa plačo zaposlenim in odgovarja za pravilnost njenega izračuna, 
• odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev 

ter 1 

• opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi. 

12. člen 
(predavateljski zbor) 

Predavateljski zbor sestavljajo predavatelji šole. Vodi ga direktor oziroma ravnatelj. 

Predavateljski zbor 
- obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z izobraževalnim delom, 
- daje mnenje o letnem delovnem načrtu, 
- daje mnenje k dolgoročnemu razvojnemu programu šole, 
- obravnava letno poročilo o kakovosti, 
- predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti, 
- odloča o posodobitvah študijskih programov in njihovi izvedbi v skladu s predpisi, 
- sprejema pravila za prilagajanje študija študentom s posebnimi potrebami, 
- daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja oziroma direktorja, 
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- daje pobudo za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje k predlogu ravnatelja 
oziroma direktorja za napredovanje, 

-. imenuje predavatelje šole, 
- sodeluje s študenti in 
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 

13. člen 
(strokovni aktivi) 

Strokovne aktive šole sestavljajo predavatelji istega predmeta oziroma istega 
predmetnega področja ali sorodnih skupin predmetov. 

Strokovni aktiv obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, 
usklajuje merila; za ocenjevanje, daje predavateljskemu zboru predloge za izboljšanje 
študijskega dela, obravnava pripombe študentov ter opravlja druge strokovne naloge, 
določene z letn im delovnim načrtom. 

Vodjo strokovnega aktiva imenuje direktor oziroma ravnatelj. 

14. člen 
(študijska komisija) 

Študijsko komisijo sestavljajo najmanj trije predavatelji šole, vodi pa jo 
predsednik, ki je eden izmed Članov. Člane in predsednika študijske komisije 
imenuje predavateljski zbor za štiri leta in so lahko ponovno imenovani. 

Študijska komisija obravnava vprašanja v zvezi z vpisom, napredovanjem 
študentov, prilagajanjem in posodabljanjem študijskih programov ter sprejema 
merila za ugotavljanje, potrjevanje in preverjanje z delom pridobljenega znanja 
oziroma drugega neformalno pridobljenega znanja, ki se prizna študentu pri 
izpolnjevanju študijskih obveznosti, ter opravlja druge naloge, za katere jo 
pooblasti predavateljski zbor. 

Predavateljski zbor določi poslovnik za delovanje študijske komisije, 

študijska komisija pri svojem delu sodeluje s študenti. 

15. člen 
(komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti) 

Komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti študija sestavljajo predsednik in šest 
članov: 

pet predavateljev šole tako, da so zastopana vsa študijska področja oziroma vse 
skupine predmetov, ter 

- dva študenta. 

Komisija za spremljanje in ugotavljanje kakovosti opravlja naslednje naloge: 
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- ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti izobraževalnega dela na šoli, 
- vzpostavlja mehanizme za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter 

učinkovitosti dela na šoli z določitvijo metod vrednotenja, subjektov evalvacije, z 
izbiro inštrumentov in meril evalvacije in določitvijo vsebin evalvacije, 

- načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli, 
- sodeluje s Svetom za evalvacijo v visokem šolstvu in opravi primerjanje z drugimi 

šolami doma in v tujini, 
- spremlja zaposlitvene možnosti diplomantov, 
- na podlagi odziva delodajalcev oblikuje predloge izboljšav ter 
- pripravlja poročila o evalvaciji za obravnavo na Svetu za evalvacijo visokega šolstva 

in Komisiji za akreditacijo višješolskih študijskih programov. 

Predsednika in člane komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti imenuje 
predavateljski zbor. 

16. člen 
(skupnost višjih strokovnih šol) 

Šole se lahko združujejo v Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: skupnost šol) zaradi medsebojnega sodelovanja ter sodelovanja s 
pristojnimi strokovnimi sveti, komisijo za akreditacijo višješolskih študijskih programov, 
ministrstvi, visokošolskimi zavodi ter z mednarodnimi združenji pri: 
- opravljanju razvojnih nalog v višješolskem izobraževanju, 
- pripravi in izvajanju študijskih programov, 
- uvajanju in spremljanju kakovosti dela, 
- razvoju in uvajanju novih oblik in metod dela s študenti, 
- uvajanju interdisciplinarnega študija, 
- promociji višješolskih programov, 
- spremljanju mednarodnih razvojnih usmeritev na področju višješolskega strokovnega 

izobraževanja ter sodelovanju s šolami in ustanovami doma in v tujini, 
- načrtovanju in izvajanju strokovnega izpopolnjevanja, 
- podeljevanju nagrad in priznanj za študente in predavatelje šol, 
- pripravi programov za zaposlovanje diplomantov in spremljanju zaposlo\/anja, 
- pripravi izhodišč in prenove višješolskih študijskih programov, 
- pripravi in uvajanju skupnih kriterijev za ugotavljanje, potrjevanje in preverjanje z 

delom pridobljenega znanja študentov, 
- oblikovanju meril za vidne dosežke na strokovnem področju za pridobitev naziva 

predavatelj vjšje strokovne šole, 
- oblikovanju zakonodaje in predpisov, ki urejajo višješolsko izobraževanje, 
- oblikovanju mreže šol, 
- vzpostavitvi enotnega informacijskega sistema, 
- vzpostavitvi skupne baze publikacij šol, 
- z delodajalci zaradi praktičnega izobraževanja in posodobitve programov glede na 

potrebe gospodarstva. 
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Skupnost šol predlaga člane Komisije za akreditacijo višješolskih študijskih programov, 
Komisije za imenovanje predavateljev višje strokovne šole in Sveta za evalvacijo 
visokega šolstva. 

Skupnost šol se lahko ustanovi, če je v njej združenih najmanj 70% vseh šol. K aktu o 
ustanovitvi si mora pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije. 

III. ŠTUDIJSKI PROGRAMI IN JAVNOVELJAVNA IZOBRAZBA 

17. člen 
(javnoveljavna izobrazba) 

Javnoveljavna izobrazba se pridobi po višješolskih študijskih programih in po študijskih 
programih za izpopolnjevanje, sprejetih po z zakonom predpisanem postopku. 

Studijski programi za izpopolnjevanje so namenjeni izpopolnjevanju, dopolnjevanju, 
posodabljanju in poglabljanju znanja na isti zahtevnostni ravni. 

18. člen 
(poklicni standard) 

Višješolski študijski programi se oblikujejo na podlagi poklicnih standardov, ki se 
sprejemajo v skladu z zakonom. 

Na podlagi poklicnih standardov se sprejemajo tudi študijski programi za 
izpopolnjevanje, kadar omogočajo pridobitev novega naziva strokovne izobrazbe. 

19. člen 
(pridobitev izobrazbe in listine) 

Kdor opravi vse obveznosti iz višješolskega študijskega programa, si pridobi 
javnoveljavno izobrazbo in diplomo, ki je javna listina. Vsebino in obliko diplome določi 
minister. 

Sestavni del diplome je »Priloga k diplomi«. Šole jo izdajajo v slovenščini in v enem od 
uradnih jezikov Evropske unije. Sestavine obrazca določi minister, na predlog komisije 
za akreditacijo višješolskih študijskih programov. 

Diploma in »priloga k diplomi« sta brezplačni. 

Kdor opravi vse obveznosti po študijskem programu za izpopolnjevanje ali po delu 
študijskega programa, si pridobil javnoveljavno izobrazbo in potrdilo, ki je javna listina. 

V tujini pridobljena listina o pridobitvi oziroma izpopolnjevanju izobrazbe se prizna v 
skladu z zakonom, s katerim se ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja. 
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20. člen 
(višješolski študijski programi) 

Višješolski študijski programi se oblikujejo po skupnih evropskih načelih o kratkih 
programih v visokošolskem izobraževanju in imajo splošni in posebni del. 

Splošni del vsebuje: 
- ime programa, 
- temeljne cilje programa oziroma opredelitev splošnih in poklicnih kompetenc, ki se 

pridobijo, 
- trajanje študija, 
- pogoje za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa, 
- obvezne načine ocenjevanja znanja, 
- način in oblike izvajanja študija, 
- pogoje za napredovanje po programu in končanje študija, 
- pogoje za prehajanje med programi, 
- pogoje za končanje posameznih delov programa, če jih ta vsebuje, 
- podatke o mednarodni primerljivosti programa, 
- podatke o povezanosti s programi drugih šol v skupnem evropskem višješolskem 

prostoru. 

Splošni del vsebuje tudi naziv strokovne izobrazbe, ki se pridobi po končanem študiju, 
in njegovo okrajšavo. 

Posebni del vsebuje: 
- predmetnik z ovrednotenjem študijskih obveznosti po evropskem prenosnem 

kreditnem sistemu — European Credit Transfer System (v nadaljnjem besedilu: 
ECTS), 

- kataloge znanja, 
- znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznih predmetov. 

Študijski program se lahko oblikuje za več poklicnih standardov. V tem primeru se 
oblikujejo moduli, ki omogočajo pridobitev poklicne kvalifikacije v skladu s predpisi, ki 
urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije. 

21. člen 
(študijski programi za izpopolnjevanje) 

Študijski programi za izpopolnjevanje imajo splošni in posebni del. Poleg sestavin iz 
prejšnjega člena tega zakona splošni del vsebuje še podatke o načinu priznavanja 
pridobljenega znanja in sposobnosti. 

22. člen 
(skupni študijski programi) 

Skupni študijski programi so višješolski študijski programi, ki jih šole iz Republike 
Slovenije izvajajo z eno ali več šolami iz Republike Slovenije ali iz tujine. 
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Skupni študijski programi se sprejemajo v skladu z zakonom oziroma izhodišči, ki jih 
določi komisija za akreditacijo višješolskih študijskih programov-. Pri določanju izhodišč 
za oblikovanje in sprejemanje skupnih študijskih programov se upoštevajo skupna 
evropska načela o kratkih programih v visokošolskem izobraževanju. 

Kdor opravi vse obveznosti po skupnem študijskem programu, dobi skupno diplomo, v 
kateri so navedene vse šole, ki sodelujejo pri njegovi izvedbi. Skupna diploma je javna 
listina. Vsebino in obliko skupne diplome ter priloge k diplomi določijo šole s 
sporazumom. 

23. člen 
(naziv strokovne izobrazbe) 

Naziv strokovne izobrazbe označuje stopnjo in vrsto izobrazbe, pridobljene po 
končanem javnoveljavnem študijskem programu, in se vpiše v diplomo, ki je javna 
listina. 

Naziv strokovne izobrazbe je sestavni del študijskega programa in se določi za oba 
spola. Podeljujejo ga šole. 

Pri tvorjenju nazivov strokovne izobrazbe in njihovih okrajšav se upoštevajo predpisi in 
drugi akti, ki urejajo visokošolsko izobraževanje. 

Naziv strokovne izobrazbe se zapiše za imenom in priimkom. 

24. člen 
(študijske obveznosti in trajanje izobraževanja) 

V Študijskih programih so študijske obveznosti ovrednotene s kreditnimi točkami po 
ECTS. Posamezni letnik višješolskega študijskega programa je ovrednoten s 60 
kreditnimi točkami. 

Višješolski študijski programi so ovrednoteni s 120 kreditnimi točkami in trajajo dve (2) 
leti. 

Studijski programi za izpopolnjevanje so ovrednoteni z najmanj 10 in največ 35 
kreditnimi točkami. 

Ovrednotenje s kreditnimi točkami potrdi komisija za akreditacijo višješolskih študijskih 
Programov. 

3-jUlij 
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IV. AKREDITACIJA ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV IN VPIS V RAZVID 

25. člen 
(komisija za akreditacijo višješolskih študijskih programov) 

Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje (v 
nadaljnjem besedilu: strokovni svet) imenuje komisijo za akreditacijo višješolskih 
študijskih programov. Komisija opravlja naslednje naloge: 
- izdela strokovna izhodišča za pripravo višješolskih študijskih programov in 

študijskih programov za izpopolnjevanje v skladu z zakonom, 
- analizira skladnost predlogov novih višješolskih študijskih programov in 

študijskih programov za izpopolnjevanje z izhodišči in jih predlaga v sprejem 
strokovnemu svetu, 

- potrjuje ovrednotenje študijskih programov v kreditnem sistemu ECTS, 
- obravnava poročila višjih šol o evalvaciji, 
- določa merila za vidne dosežke na strokovnem področju za pridobitev naziva 

predavatelj višje strokovne šole, 
• opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 

Pri svojem delu sodeluje s strokovnimi sveti za posamezna področja vzgoje in 
izobraževanja ter Centrom Republike Slovenije za poklicno izobraževanje. 

Komisija za akreditacijo višješolskih študijskih programov ima 11 članov, in sicer: 
- enega predstavnika Vlade RS, 
- enega strokovnjaka ali strokovnjakinjo (v nadaljnjem besedilu: strokovnjak) s 

področja višjega strokovnega šolstva, 
- tri predavatelje šole, 
- enega strokovnjaka s področja visokega šolstva, 
- dva predstavnika delodajalcev, 
- enega predstavnika reprezentativnih sindikatov ter 
• dva predstavnika študentov. 

Strokovnjaka s področja višjega strokovnega šolstva predlaga strokovni svet 
Predavatelje šole ter študente predlagajo šole oziroma skupnost šol, strokovnjaka 
s področja visokega šolstva visokošolski zavodi, predstavnike delodajalcev pa 
pristojne zbornice ter združenja. 

Predsednik komisije za akreditacijo višješolskih študijskih programov je eden 
izmed članov, imenuje ga strokovni svet 

26. člen 
(pogoji za opravljanje višješolske dejavnosti) 

Šole, ki izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih, morajo imeti 
zagotovljene strokovne delavce in sodelavce, ki imajo predpisano izobrazbo, ter 
prostor in opremo, ki jih določi minister po poprejšnjem mnenju pristojne 
zbornice oziroma združenja delodajalcev. Predavatelji šole morajo biti imenovani 
v naziv v skladu s tem zakonom. . 
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Šola mora imeti redno zaposlenega direktorja oziroma ravnatelja in organizatorja 
ali organizatorko (v nadaljnjem besedilu: organizator) praktičnega izobraževanja 
ter referenta ali referentko (v nadaljnjem besedilu: referent) za študijske in 
študentske zadeve, z drugimi strokovnimi delavci in sodelavci pa sklenjeno 
pogodbo o zaposlitvi oziroma pogodbo o delu. 

šola mora poleg predavalnic, drugih učilnic in laboratorijev imeti ustrezno 
knjižnico, referat za študente ter prostore za strokovne delavce in sodelavce. Vsi 
prostori morajo biti na taki lokaciji, ki omogoča nemoteno izvajanje študijskega 
programa. 

Izpolnjevanje pogojev vsakih pet let po uradni dolžnosti preverja ministrstvo. 

27. člen 
(vpis v razvid) 

šole lahko začnejo opravljati višješolsko dejavnost po vpisu v razvid, ki ga vodi 
ministrstvo. 

Javna šola se vpiše v razvid po uradni dolžnosti. Ministrstvu mora predložiti 
pogodbe z delodajalci o praktičnem izobraževanju študentov, ki jih mora, v skladu 
z analizo kadrovskih potreb, nastalo ob sprejemanju višješolskega študijskega 
programa, potrditi pri Gospodarski zbornici Slovenije oziroma pri drugi pristojni 
zbornici. 

Zasebna šola se vpiše v razvid na predlog ustanovitelja. Poleg akta o ustanovitvi, 
dokazil o strokovnih delavcih in sodelavcih, prostorih in opremi, predlogu za vpis 
v razvid priloži pogodbe z delodajalci o praktičnem izobraževanju študentov, ki jih 
mora, v skladu z analizo kadrovskih potreb, nastalo ob sprejemanju višješolskega 
študijskega programa, potrditi pri Gospodarski zbornici Slovenije oziroma pri 
drugi pristojni zbornici. 

V razvid se vpiše tudi izvajanje javnoveljavnih študijskih programov v tujini, ki ga 
šola organizira v sodelovanju z drugimi šolami ali samostojno. 

Obliko razvida ter postopek vpisa in izbrisa določi minister. 

28. člen 
(prepoved izvajanja izobraževalne dejavnosti) 

2 odločbo ministra se šoli prepovte izvajati javnoveljavni študijski program, če 
pristojna inšpekcija ugotovi, da : 
- krši predpisane razpisno-vpisne postopke, 
■ ne Izvaja Študijskih programov v skladu z zakonom in drugimi predpisi, 
• ne opravlja višješolske dejavnosti v ustreznih prostorih in z delavci, ki 
izpolnjujejo predpisane pogoje, 
- v primeru, če Svet za evalvacijo visokega šolstva v svojem mnenju ugotovi, da 
ne dosega predpisanih standardov. 
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V. VPIS 

29. člen 
(vpisni pogoji) 

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor je opravil splošno oziroma poklicno 
maturo. 

V višješolski študij se lahko vpiše tudi, kdor ima opravljen mojstrski, delovodski 
ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in opravi preizkus znanja iz 
splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v 
srednjem strokovnem izobraževanju. 

S posameznim višješolskim študijskim programom se lahko kot pogoj za vpis 
določijo tudi posebne nadarjenosti, spretnosti in psihofizične sposobnosti, 
pomembne za uspešno opravljanje določenega poklica. 

30. člen 
(razpis) 

Vpis v višješolske študijske programe se opravi na podlagi javnega razpisa. Za 
izobraževanje po javnoveljavnih programih se najmanj šest mesecev pred začetkom 
novega študijskega leta objavi skupen razpis za vpis. 

Razpis mora poleg imena šole, njenega naslova in imena študijskega programa 
vsebovati še podatke o: 
• kraju izvajanja študija, 
- trajanju študija, 
- pogojih za vpis in merilih ob omejitvah vpisa, 
- predvidenem številu prostih vpisnih mest v posamezni program, 
- postopku in rokih za prijavo na razpis in izvedbi vpisa. 

Javne šole si morajo k Številu predlaganih vpisnih mest pridobiti soglasje ministra. Za 
zasebne višje strokovne šole je največje dovoljeno število vpisnih mest določeno z 
odločbo o vpisu v razvid. 

Za vsa razpisana mesta mora biti zagotovljeno praktično izobraževanje študentov, kar 
šola dokaže s pogodbo z delodajalci, vpisanimi v razvid pri pristojni zbornici. 

Postopke in roke iz zadnje alinee drugega odstavka ter način objave razpisa določi 
minister. 

31. člen 
(omejitev vpisa) 

Šola lahko vpis v začetni letnik posameznega višješolskega študijskega programa omeji, 
če število prijav za vpis bistveno presega število razpisanih mest. 

Javna šola si mora k sklepu o omejitvi vpisa pridobiti soglasje ministra. 
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32. člen 
(merila za izbiro) 

Kadar je vpis omejen, se pri izbiri kandidatov ali kandidatk (v nadaljnjem besedilu, 
kandidati) upoštevajo merila za izbiro, določena s študijskim programom. Upoštevajo se 
predvsem splošni uspeh pri maturi oziroma splošni uspeh v zadnjih dveh letnikih srednje 
šole oziroma pri poklicnem tečaju, lahko pa tudi uspeh pri posameznih predmetih 
srednje šole, oziroma splošni uspeh pri mojstrskem, delovodskem oziroma 
poslovodskem izpitu in ocene pri preizkusu znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov. 

VI. STROKOVNI DELAVCI 
33. člen 

(strokovni delavci) 

Strokovni delavci v šolah so: predavatelj višje strokovne šole (v nadaljnjem besedilu 
predavatelj), inštruktor ali inštruktorica (v nadaljnjem besedilu: inštruktor) in knjižničar ali 
knjižničarka (v nadaljnjem besedilu: knjižničar). 

Strokovni sodelavec v šolah je laborant ali laborantka (v nadaljnjem besedilu: laborant). 

Predavatelj mora imeti ustrezno univerzitetno izobrazbo, pedagoško-andragoško 
izobrazbo, tri leta ustreznih delovnih izkušenj in vidne dosežke na svojem strokovnem 
področju. 

Predavatelj mora biti imenovan v naziv na podlagi meril za vidne dosežke na 
strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole, ki jih sprejme strokovni 
svet. 

Inštruktor mora imeti ustrezno visokošolsko izobrazbo in pedagoško-andragoško 
izobrazbo. 

Knjižničar mora imeti ustrezno visokošolsko izobrazbo in pedagoško-andragoško 
izobrazbo. 

Laborant mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo. 

Predavatelj je lahko tudi, kdor si ni pridobil pedagoško-andragoške izobrazbe v skladu s 
tem zakonom, ima pa veljaven naziv visokošolskega učitelja in izpolnjuje druge 
predpisane pogoje. 

Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena je izjemoma lahko predavatelj tudi, 
kdor si ni pridobil pedagoško-andragoške izobrazbe v skladu s tem zakonom in ni 
zaposlen v vzgoji in izobraževanju, ima pa dokazila o pridobljenem pedagoško- 
andragoškem znanju. O ustreznosti dokazil v postopku imenovanja v naziv predavatelja 
odloči strokovni svet. 

2004 27 poročevalec, št. 89 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA KULTURO, ŠOLSTVO, MLADINO, ZNANOST IN ŠPORj 

34. člen 

(Imenovanje v naziv predavatelja) 

Naziv predavatelj podeli predavateljski zbor ustrezne šole. Z imenovanjem mora 
soglašati strokovni svet Če predavateljski zbor še ni konstituiran ali je treba 
Imenovati predavatelje za izobraževalni program, ki ga šola na novo uvaja, naziv 
podeli strokovni svet 

Predavatelji so imenovani za dobo petih let in so lahko ponovno imenovani. 

Z merili za prvo imenovanje v naziv predavatelja se določijo pedagoški in 
strokovni dosežki, ki jih kandidat dokaže: 

- z ustreznimi delovnimi izkušnjami pri izobraževalnem delu, pri pripravi 
študijskih programov, pisanju učbenikov, recenziranju učbenikov, z 
mentorskim delom za dijake, vajence ali študente, z organiziranjem 
izobraževalne dejavnosti za podjetja, s strokovnim ali raziskovalnim delom na 
področju vzgoje in izobraževanja, 

- z delovnimi izkušnjami na ustreznem strokovnem področju, podiplomskim 
izobraževanjem, objavljenimi strokovnimi članki, patenti aii pri vodenju 
oziroma sodelovanju v zahtevnih projektih ali z ustreznimi kvalifikacijami, ki 
jih dokazuje z javno veljavnimi listinami. 

Strokovni svet lahko določi največje število različnih predmetov, za katere je 
imenovan predavatelj višje strokovne šole. 

Pri vnovičnem imenovanju predavatelja mora kandidat dokazati tudi pedagoške 
dosežke, povezane z delom na višji strokovni šoli oziroma na visokošolskem 
zavodu. 

V postopku vnovičnega imenovanja predavatelja šole si mora predavateljski zbor 
pridobiti mnenje študentov. Način oblikovanja mnenja določi predavateljski zbor. 

Strokovni svet merila za vidne dosežke na strokovnem področju za pridobitev 
naziva predavatelj višje šole objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

35. člen 

(komisija za imenovanje predavateljev) 

Za pripravo odločitev o imenovanju predavateljev šole oziroma za oblikovanje soglasij k 
imenovanjem imenuje strokovni svet komisijo. Komisijo sestavljajo štirje predavatelji, ki 
jih predlagajo šole oziroma skupnost šol, in en član strokovnega sveta. Komisija: 

- pripravlja predlog meril za vidne dosežke na strokovnem področju, 

- pripravlja predloge za imenovanja predavateljev oziroma predloge za soglasje k 
imenovanjem, 

- vodi evidenco imenovanih predavateljev. 

Postopek za pridobitev naziva predavatelj določi minister. 
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36. člen 

(napredovanje v naziv) 

Predavatelji in inštruktorji lahko napredujejo v naziv mentor ali mentorica (v nadaljnjem 
besedilu: mentor), svetovalec ali svetovalka (v nadaljnjem besedilu: svetovalec) in 
svetnik ali svetnica (v nadaljnjem besedilu: svetnik). 

V nazive iz prejšnjega odstavka lahko napredujeta tudi direktor in ravnatelj. 

Pogoje, način in postopek strokovnega izobraževanja in usposabljanja ter napredovanja 
v nazive določi minister. 

VII. ŠTUDENTI VIŠJIH ŠOL 

37. člen 
(študenti) 

Kdor se na podlagi razpisa za vpis vpiše v višjo strokovno šolo in se izobražuje po 
višješolskem študijskem programu, je študent višje šole (v nadaljnjem besedilu študent). 

Status študenta se izkazuje s študentsko izkaznico, lahko pa tudi z indeksom. 

38. člen 
(način izobraževanja) 

študenti se izobražujejo po višješolskih študijskih programih, ki se izvajajo kot redni ali 
izredni študij ali študij na daljavo kot oblike izrednega študija. 

39. člen 
(pravice in dolžnosti študentov) 

Študenti imajo pravico do vpisa in izobraževanja pod enakimi pogoji, določenimi z 
zakonom, predpisi in študijskim programom. Pri tem: 
- se ob rednem napredovanju izobražujejo in končajo študij pod pogoji, kot so 

veljali ob vpisu; _ !t_ , ^ . „ „ 
- se lahko vzporedno izobražujejo po več študijskih programih na isti soli ali na 

različnih šolah ter študijskih (interdisciplinarnih ali individualnih) programih na 
visokošolskih zavodih; 

- lahko napredujejo in končajo izobraževanje prej, kot je predvideno s študijskim 
programom; . 

- lahko, če niso izpolnili vseh obveznosti iz študijskega programa, ponavljajo 
letnik ali zamenjajo študijski program oziroma se prepišejo na drugo višjo 
strokovno šolo. 

Študenti lahko z izpiti opravljajo manjkajoče obveznosti iz drugega letnika. 
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Če se študent vzporedno izobražuje na dveh ali več šolah oziroma visokošolskih 
zavodih, te z dogovorom uskladijo način izpolnjevanja njegovih obveznosti, 
povezanih z izobraževanjem. 

O hitrejšem napredovanju študenta odloči študijska komisija šole. 

Če študent želi zamenjati študijski program oziroma se prepisati na drugo šolo, 
direktor oziroma ravnatelj te šole ugotovi, koliko kreditnih točk si je pridobil v 
dotedanjem študiju, in določi, katere obveznosti mora opraviti, da bi lahko študij 
nadaljeval, in roke, v katerih jih mora izpolniti. Pred odločitvijo si mora pridobiti 
mnenje študijske komisije. 

40. člen 
(posebne pravice študentov) 

Študentom, ki se vzporedno izobražujejo In vrhunskim športnikom ter študentom, 
ki se pripravljajo na mednarodna tekmovanja v znanju, se na podlagi posebne 
prošnje prilagodi opravljanje obveznosti iz študijskega programa na način, ki ga 
določi direktor oziroma ravnatelj. 

41. člen 
(druge pravice in ugodnosti študentov) 

Študenti imajo ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, pravico do 
zdravstvenega zavarovanja ter drugih ugodnosti in pravic (npr.: prehrana, prevozi, 
štipendiranje...) v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju ali 
prijavljeni kot iskalci zaposlitve. 

Študenti, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, lahko bivajo v dijaškem domu. 

Pravice in ugodnosti iz statusa lahko študent uveljavlja največ tri leta. 

42. člen 
(pohvale, nagrade in druga priznanja) 

Šola določi merila in postopek za podeljevanje pohval, nagrad in drugih priznanj 
študentom. 

43. člen 
(odgovornosti študentov) 

Podrobnejše določbe o odgovornosti študentov, postopkih in načinu izrekanja ukrepov 
ter pravicah in dolžnostih študentov v disciplinskem postopku določi direktor oziroma 
ravnatelj. Pred tem si mora pridobiti mnenje študentov. 

44. člen 
(prekinitev izobraževanja) 

Študentu, ki je za več kot tri leta prekinil izobraževanje, direktor oziroma ravnatelj 
določi pogoje za nadaljevanje in končanje študija, če se je program bistveno spremenil. 
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45. člen 
(organiziranost študentov) 

Študenti lahko organizirajo študentski svet 

Študentski svet sestavljajo predstavniki študentov prvega in drugega letnika. 
Študentski svet je sestavljen iz 5 članov, ki so izvoljeni na tajnih volitvah. Člani 
sveta med seboj izvolijo predsednika sveta. 

Študentski svet obravnava in daje pristojnim organom mnenje o vseh zadevah, ki 
se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, mnenje o kandidatu za direktor a 
oziroma ravnatelja in o kandidatih za vnovično imenovanje v naziv predavatelja 
višje šole, ter sprejema in izvaja program Interesnih dejavnosti študentov v 
sodelovanju s skupnostjo študentov. 

Študentski sveti se lahko povežejo v skupnost študentov, ki je reprezentativen 
organ študentov na ravni države. 

46. člen 
i (prenehanje statusa študenta) 

Status študenta višje šole preneha, če študent: 
- diplomira, 
- ne diplomira 60 dni po končanju drugega letnika, 
- se med študijem ne vpiše v naslednji letnik, 
- se izpiše, 
- je bil izključen. 

V primerih iz druge in tretje alinee prejšnjega odstavka se študentu iz upravičenih 
razlogov status lahko podaljša, vendar največ za eno leto. 

Med upravičence iz prejšnjega odstavka spadajo študenti iz 40. člena tega zakona in 
študenti, ki ne napredujejo ali končajo študija zaradi starševstva, vojaških obveznosti, 
izjemnih družinskih in socialnih okoliščin, težke bolezni. 

47. člen 
(sodno varstvo pravic) 

Zoper dokončno odločitev o pridobitvi oziroma izgubi statusa študenta in o drugih 
zadevah, povezanih s študijem, se lahko sproži upravni spor. 
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VIII. ORGANIZACIJA ŠTUDIJSKEGA DELA 

a) Organizacija 

48. člen 
(študijsko leto) 

Študijsko leto se začne 1. oktobra in konča 30. septembra. 

Studentovo delo v posameznem študijskem letu traja od 37 do 42 tednov po 40 ur na 
teden (redni študij). 

Če narava študija to omogoča (izredni), se ne glede na določbo prejšnjega člena 
studentovo delo posameznega študijskega leta lahko razporedi na daljši čas, vendar ne 
več kot v študijsko leto in pol. 

študijsko leto ima najmanj 34 tednov organiziranega izobraževalnega dela 

Organizirano izobraževalno delo vsebuje: 
- predavanja in vaje, 
- praktično izobraževanje, 
- strokovne ekskurzije. 

Na teden je lahko predavanj in vaj najmanj 20 in največ 40 ur. • 

Razporeditev izobraževanja, izobraževanja proste dneve, trajanje in razporeditev 
počitnic za študente, razporeditev letnega dopusta in strokovnega izpopolnjevanja za 
strokovne delavce določi direktor oziroma ravnatelj v skladu s koledarjem, ki ga sprejme 
minister. 

49. člen 
(letni delovni načrt) 

Izobraževalno delo se izvaja po letnem delovnem načrtu; ta mora vsebovati: 
- obseg (trajanje) in razporeditev predavanj, vaj in drugega izobraževalnega dela po 
predmetniku, 
- načrt vpisa, 
- razporeditev študentov v letnike in skupine, 
- roke za opravljanje izpitov, 
- ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti s samoevalvacijo, 
- strokovno izpopolnjevanje predavateljev ih drugih strokovnih delavcev, 
- sodelovanje z drugimi šolami, delodajalci, zbornicami, društvi in združenji ter 
- druge naloge. 

Ob sprejemanju letnega delovnega načrta se posebej preveri njegova finančna 
izvedljivost. 

Šola mora študentom v posebni publikaciji predstaviti njihove pravice in dolžnosti, 
značilnosti študijskega programa in organizacijo dela na šoli. 

poročevalec, št. 89 32 TiSt& 

J 



L i 
KLOVNA 1ELESI 

^ODBOR za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport 

50. člen 
(praktično izobraževanje) 

Šole morajo sodelovati z delodajalci, ki izvajajo praktični del izohraževanja. Šola, 
delodajalec in študent sklenejo pogodbo o praktičnem izobraževanju v skladu 
študijskim programom. 

V pogodbi se določijo pravice in odgovornosti študenta ter naloge in 
odgovornosti delodajalca in šole. 

Delodajalec lahko sklene pogodbo o izvajanju praktičnega izobraževanja za 
študente, če: 
- ima ustrezne prostore in opremo, 
- njegovo poslovanje obsega dejavnost poklica, za katerega se študent izobražuje, 
- ima zaposlenega, ki je lahko mentor ali mentorica (v nadaljnjem besedilu, 

mentor) študentu višje strokovne šole. 

Podrobne pogoje za prostor in opremo ter za mentorje, ki jih mora 
delodajalec, določi pristojna zbornica, ki vodi register delodajalcev, ki izpolnjujej 
pogoje iz prejšnjega odstavka. 

Podrobnejše pogoje o vsebini in postopku vodenja registra iz prejšnjega odstavka 
določi minister, pristojen za gospodarstvo. 

b) Ocenjevanje 

51. člen 
(ocenjevanje znanja in ovrednotenje s krediti) 

Znanje študentov se ocenjuje pri posameznih predmetih in drugih sestavinah 
študijskega programa z vajami, seminarskimi nalogami, lahko pa tudi z izdelki, 
projektnimi deli, nastopi, storitvami in drugače, če je tako določeno s študijskim 
programom, ter z izpiti. 

študent mora biti z oceno pri ustnem ocenjevanju znanja seznanjen takoj, z oceno pri 
pisnem ocenjevanju pa v 10 dneh po opravljanju izpita. Študent ima pravico do vpogleda 
v ocenjeno pisno nalogo. 

Opravljene obveznosti se študentu ovrednotijo tudi s kreditnimi točkami. 

52. člen 
(napredovanje) 

Študent napreduje v drugi letnik, če je ob koncu študijskega leta opravil vse obveznosti, 
določene s študijskim programom. Pri izrednih študentih so lahko študijske obveznosti 
tudi drugače organizirane. 

Študent ima v študijskem letu pravico trikrat opravljati izpit iz istega predmeta. 
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53. člen 
(pravica do ugovora) 

Študent lahko v treh dneh potem, ko je bil seznanjen z oceno pri izpitu, predloži 
ravnatelju oziroma direktorju ugovor zoper oceno. Ravnatelj oziroma direktor 
mora v treh dneh od predložitve ugovora imenovati komisijo, ta pa mora 
najpozneje v treh dneh vnovič oceniti studentovo znanje. V komisiji ne more biti 
predavatelj, ki je študenta ocenil pri Izpitu. 
Odločitev ravnatelja oziroma direktorja in ocena komisije sta dokončni. 

54. člen 
(podzakonski predpis) 

Minister podrobneje predpiše način in postopke za ocenjevanje znanja študentov, izpitni 
red, vodenje evidenc in dokumentacije ter obliko in vsebino javnih listin. 

IX. PRILAGAJANJE IZOBRAŽEVANJA ZA IZREDNE ŠTUDENTE 

55. člen 
(prilagoditve) 

Šola izrednim študentom prilagodi organizacijo in obseg izobraževanja. Obseg 
izobraževanja prilagaja tako, da omogoči študentu doseganje kreditov, opredeljenih s 
študijskim programom. 

Navodila za prilagajanje izobraževanja za izredne študente sprejme strokovni svet na 
predlog komisije za akreditacijo višješolskih študijskih programov. 

X. ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

56. člen 
(seznam evidenc z osebnimi podatki študentov) 

šole vodijo naslednje evidence z osebnimi podatki študentov; 
1. evidenco prijavljenih za vpis in vpisanih študentov, 
2. osebni list, ki se vodi za vsakega študenta od vpisa v šolo do končanja študija 
oziroma do izpisa, 
3. zapisnik o izpitu, s katerim se evidentira prijava k izpitu, potek izpita in dosežena 
ocena, 
4. evidenco izdanih dokumentov o končanem študiju. 

Evidence iz 1., 2. in 4. točke prejšnjega odstavka obsegajo: osebno ime študenta (za 
študentke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj in občino rojstva, državo rojstva, stalno 
in začasno prebivališče, enotno matično številko občana ali občanke (v nadaljnjem 
besedilu: občan), državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo, način študija ter 
druge podatke po posebnih predpisih. Evidenca iz 2. točke obsega še podatke o 
opravljenih izpitih, o napredovanju in dokončanju študija. 

poročevalec, št. 89 34 



DELOVNA TELESA 

ODBOR za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport 

Evidenca iz 3. točke prvega odstavka tega člena obsega: osebno ime študenta (za 
študentke tudi dekliški priimek), spol, enotno matično številko občana, način študija, 
letnik študija in študijsko leto prvega vpisa, datum izpita, podatke o tem, ali izpit opravlja 
prvič ali ga ponavlja, ter oceno, doseženo pri izpitu. 

57. člen 
(seznam evidenc z osebnimi podatki zaposlenih) 

šole vodijo naslednje evidence z osebnimi podatki zaposlenih: 
1. evidenco o zaposlenih delavcih, 
2. evidenco o plačah. 

V evidenco o zaposlenih delavcih se vpisujejo podatki za vsakega delavca, ki je v 
delovnem razmerju. Voditi se začne z dnem, ko delavec sklene delovno razmerje, neha 
pa z dnem, ko mu delovno razmerje preneha. Delavec mora vsako spremembo 
podatkov, ki so bili vpisani v evidenco na podlagi njegove izjave ali osebnih listin, v 15 
dneh po nastanku sprememb prijaviti delodajalcu, če ta ni bil o njej kako drugače 
neposredno obveščen. 

Evidenca o plačah se za posameznega delavca začne voditi z dnem, ko sklene delovno 
razmerje, neha pa z dnem, ko mu delovno razmerje preneha. 

Evidence iz 1. in 2. točke prvega odstavka vsebujejo: ime in priimek delavca (za delavke 
tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj in občino rojstva, stalno in začasno bivališče ter 
drugi kraj, s katerega delavec prihaja na delo, enotno matično številko občana, davčno 
številko delavca, kraj dela, poklic, izobrazbo, strokovno usposobljenost za opravljanje 
določenih del oziroma nalog, vlogo za imenovanje v naziv predavatelja, sklep 
strokovnega sveta oziroma sklep šole in soglasje strokovnega sveta o imenovanju v 
naziv predavatelja, dobo imenovanja, delovno mesto, opis del in nalog ter odgovornosti, 
delovni čas delavca v urah na teden, ali je zaposlen za določen ali za nedoločen čas, ali 
je zaposlen s krajšim -delovnim časom, ali je invalid ali upokojenec, ime drugega 
delodajalca, pri katerem je zaposlen, datum sklenitve delovnega razmerja, soglasje 
delodajalca, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega 
razmerja. 

Evidenca iz 2. točke vsebuje še podatke o delavčevem delovnem času in njegovi izrabi, 
tedensko učno obveznost, opravljenih delovnih urah po mesecih, letnem dopustu in 
njegovi izrabi, odsotnosti zaradi strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja, 
odsotnosti zaradi začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, za katero se prejema 
nadomestilo plače, ure dela, daljšega od polnega delovnega časa, podatke o delovni ter 
zavarovalni dobi, poprejšnje soglasje za dopolnilno delo, soglasje za sklenitev pogodbe 
o delu, podatke o določitvi plače oziroma honorarja, o bruto plači oziroma honorarju, o 
izplačani plači (osnovna plača, delovna uspešnost, drugo) oziroma honorarju, o 
izplačanih osebnih prejemkih po namenih (solidarnostna pomoč, odpravnina, jubilejna 
nagrada, regres za letni dopust), o izplačanih nadomestilih plače po namenih, 
uresničenih v breme drugih organizacij ali organov, datum zadnjega napredovanja, 
število napredovanj. 
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58. člen 
(uporaba evidenc z osebnimi podatki študentov) 

Osebni podatki študentov iz evidenc iz 56. člena se zbirajo, obdelujejo, 
shranjujejo in posredujejo za potrebe višješolske dejavnosti šol, višješolske 
prijavne službe, državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnega 
pooblastila, povezane z uresničevanjem pravic študentov po posebnih predpisih. 

Pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati in objavljati 
tako, da identiteta študenta ni razvidna. 

59. člen 
(uporaba evidenc z osebnimi podatki zaposlenih) 

Osebni podatki zaposlenih iz evidenc iz 57. člena se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in 
posredujejo za potrebe višješolske dejavnosti šol, za potrebe državnih organov ali 
nosilcev javnega pooblastila, povezane z uresničevanjem sistema plač v javnem 
sektorju ter ugotavljanjem izpolnjevanja kadrovskih pogojev. 

60. člen 
(shranjevanje evidenc) 

Evidence iz 56. in 57. člena tega zakona se trajno hranijo v skladu s posebnimi predpisi, 
razen evidence prijavljenih za vpis, ki se hrani do vpisa oziroma do izteka pritožbenih 
postopkov. 

61. člen 
(dokumentacija) 

Določila v zvezi z vodenjem, uporabo in s shranjevanjem osebnih podatkov iz evidenc 
po tem zakonu se uporabljajo tudi za dokumentacijo, na podlagi katere so bili zbrani 
osebni podatki. Dokumenti o predhodni izobrazbi se po končanem vpisnem postopku 
vrnejo študentu. 

XII. NADZOR 

62. člen 
(inšpekcija) 

Nadzor nad izpolnjevanjem določb tega zakona izvaja šolska inšpekcija. Nadzor nad 
izvajanjem pravic študentov, ki se praktično izobražujejo pri delodajalcu, izvaja 
inšpekcija, pristojna za delo. 
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63. člen 
(denarne kazni) 

Z globo od 2.000.000 tolarjev do 3.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna 
oseba in s od 500.000 tolarjev do 1.000.000 tolarjev odgovorna oseba pravne 
osebe, ki izobražujeta po javnoveljavnih študijskih programih, čeprav nista 
vpisani v razvid v skladu z zakonom. 

Z globo od 500.000 tolarjev do 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna 
oseba in s od 150.000 tolarjev do 300.000 tolarjev odgovorna oseba pravne osebe, 
ki izvajata javnoveljavni študijski program s predavatelji, ki niso imenovani v naziv 
v skladu z zakonom, oziroma z neustreznimi strokovnimi delavci in sodelavci. 

Z globo od 500.000 tolarjev do 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna 
oseba in s od 150.000 tolarjev do 300.000 tolarjev odgovorna oseba pravne osebe, 
ki izvajata javnoveljavni študijski program v neustreznih/neverificiranih prostorih 
oziroma z neustrezno opremo. 

Z globo od 500.000 tolarjev do 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna 
oseba in s od 150.000 tolarjev do 300.000 tolarjev odgovorna oseba pravne osebe, 
ki kršita predpisane razpisno-vpisne postopke oziroma ne izvajata javnoveljavnih 
študijskih programov v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

64. člen 
(prenehanje določb) 

Z uveljavitvijo tega zakona prenehajo veljati določbe Zakona o poklicnem in strokovnem 
izobraževanju ter Zakona o izobraževanju odraslih, ki se nanašajo na višje strokovne 
šole. 

65. člen 
(uskladitev izvršilnih predpisov) 

Izvršilni predpisi, določeni s tem zakonom, se morajo izdati v enem letu od njegove 
uveljavitve. 

66. člen 
(uskladitev aktov o ustanovitvi oziroma organov šol)' 

Akti o ustanovitvi šol in sestava organov šol se morajo uskladiti s tem zakonom v enem 
letu od njegove uveljavitve. 

66. a člen 
(predavatelji in inštruktorji) 

Predavatelji in inštruktorji, ki so izpolnjevali z zakonom določene pogoje za 
opravljanje izobraževalnega dela v višjih strokovnih šolah, lahko opravljajo 
izobraževalno delo tudi po uveljavitvi tega zakona. 

3/t^004 37 poročevalec, št. 89 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA KULTURO, ŠOLSTVO, MLADINO, ZNANOST IN ŠPORT 

67. člen 
(komisija za akreditacijo višješolskih študijskih programov) 

Komisijo za akreditacijo višješolskih študijskih programov imenuje strokovni svet 
najkasneje v 3 mesecih od uveljavitve zakona, njen mandat pa se izteče skupaj z 
mandatom strokovnega sveta. 

68. člen 
Globe, določene v 63. členu tega zakona, se do začetka uporabe Zakona o prekrških 
(Uradni list RS, št. 7/03) v postopku o prekrških izrekajo kot denarne kazni, v mejah, ki 
so določene z zakonom o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 - popr.,42/85, 2/86 
- popr., 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS. št. 10/91,13/93, 66/93, 35/97, 73/97 - odločba 
US, 87/97, 73/98, 31/2000 in 24/2001). 

69. člen 
(uveljavitev zakona) 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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p°*"očilo 

K PREDLOGU ODLOKA 0 SPREMEMBAH 

o IN DOPOLNITVAH ODLOKA 0 

preoblikovanju univerze v 

LJubljani (OdPUL-i B) 

■ EPA 1398 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Otlbm■ z/i kulturo, šolstvo, mladino, ziuiniutl in Spon 

Številka: 602-04 / 94 - 0015 / 0007 EPA: 1398-III 
Ljubljana, 1. julija 2004 

0 

Na podlagi 42., 133. in 171. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
daje Odbor za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport kot matično delovno telo 
naslednje 

Poročilo 

k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka 
o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1B) 

Odbor za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport je na svoji 33. redni seji 30. 
junija 2004 obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 
preoblikovanju Univerze v Ljubljani, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v 
obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije. 
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ODBOR ZA KULTURO, ŠOLSTVO, MLADINO, ZNANOST IN ŠPORT. 

Predstavnik predlagatelja je v okviru splošne razprave uvodoma povedal, da se s 
predlaganim odlokom dopolnjuje notranja struktura Univerze v Ljubljani. Dejavnosti 
Univerze in njenih članic se usklajujejo s standardno klasifikacijo dejavnosti, dodaja 
se novo študijsko področje pri Fakulteti za šport. 
Predlagani odlok pomeni tudi uskladitev s spremenjenim 22. členom Zakona o 
visokem šolstvu (ZViS), ki določa, da upravni odbor visokošolskega zavoda, ki ga jet 

ustanovila Republika Slovenija, sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki 
delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, predstavniki študentov, predstavnik 
drugih delavcev in predstavniki delodajalcev. 

Predstavnik Zakonodajno pravne službe je podal vsebinsko pripombo k 2- členu, 
da se bo s predlagano spremembo v sestavi upravnega odbora Univerze 
sorazmerno povečalo število njegovih članov, ki jih imenuje ali daje soglasje k 
njihovemu imenovanju Vlada Republike Slovenije, kar predstavlja večinski delež v 
njem, s tem pa se pod vprašaj postavlja vprašanje avtonomije Univerze. 

Rektor Univerze v Ljubljani je nasprotoval predlaganemu 2. členu, saj se s tako 
sestavo upravnega odbora močno posega v avtonomijo Univerze, ki naj bi 
samostojno določala pravila svoje notranje organizacije in delovanja. Menil je, da bi 
morali v upravnem odboru Univerze prevladovati njeni notranji člani. 

Predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (SVIZ) je 
predlagal, naj bi se predstavnike delavcev v upravnem odboru Univerze imenovalo 
na predlog reprezentativnih sindikatov, ki so predstavniki interesov vseh delavcev in 
ne le svojih članov. 

Predstavnik Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) je opozoril na določbe 
ZViS, katerih namen je povečati vpliv študentov v organih univerze, zato je 
predlagal, naj se temu primemo poveča tudi število predstavnikov študentov v 
upravnem odboru. 

Tudi člani odbora so predlaganemu 2. členu nasprotovali, saj se z določitvijo 
večinskega položaja Vlade v upravnem odboru Univerze zaobide 58. člen Ustave 
Republike Slovenije, ki določa avtonomnost univerze in drugih visokih šol. 
Nasprotovali so predlogu predstavnika SVIZ, saj so menili, naj se pristojnost za 
predlagateljstvo članov upravnega odbora uredi s statutom univerze. Tudi predloga 
predstavnika ŠOS niso podprti. 

poročevalec, št. 89 40 3. 



L D 
ELOVNA TELESA 

ODBOR ZA KULTURO, ŠOLSTVO, MLADINO, ZNANOST IN SPORT 

Odbor je sprejel svoja amandmaja: 

K 2. členu 

Prvi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"V 9. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"Upravni odbor univerze je organ upravljanja. Ima devet članov, in sicer: 
- tri predstavnike ustanovitelja, 
- štiri predstavnike univerze, od tega tri iz vrst delavcev, ki opravljajo 

visokošolsko dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni delavci in 
visokošolski sodelavci), in enega predstavnika drugih delavcev, 

- enega predstavnika študentov in 
- enega predstavnika delodajalcev.". 

Obrazložitev: 
Amandma pomeni uskladitev s pobudo univerz, da se spremeni število 
predstavnikov, ki opravljajo visokošolsko dejavnost. 

K 4. členu 

V 4. členu se besedilo: "1. oktobra" nadomesti z besedilom:M15. decembra". 

Obrazložitev: 
Amandma upošteva predlog Univerze v Ljubljani in podaljšuje rok za oblikovanje 
upravnega odbora. 

V nadaljevanju je Odbor glasoval o vseh členih predloga akta skupaj in jih sprejel. 

Z vključitvijo sprejetih amandmajev v predlog akta je Odbor določil besedilo 
dopolnjenega predloga akta, ki je sestavni del poročila. 

Poročevalec Odbora na seji Državnega zbora bo predsednik Odbora Rudolf Moge. 

Marija Pečjak Ferlež, l.r. 
Svetovalka 

Rudolf Moge, l.r. 
Predsednik 
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DOPOLNJEN PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ODLOKA O PREOBLIKOVANJU UNIVERZE V LJUBLJANI 

Na podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 134/03 - ZViS-UPB1 
in 63/04) in tretjega odstavka 108. člena Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 
35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne sprejel 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PREOBLIKOVANJU UNIVERZE V 

LJUBLJANI 

1. člen 

V Odloku o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 28/00 in 33/03) se v 
6. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"Univerza razvija znanosti, stroke in umetnosti, tako da prek fakultet, umetniških 
akademij ali visokih strokovnih šol opravlja v skladu s predpisom o standardni 
klasifikaciji dejavnosti naslednje dejavnosti: 

- izobraževalno dejavnost: 
- M 80.302 visoko strokovno izobraževanje, 
- M 80.303 univerzitetno izobraževanje, 
- M 80.422 drugo izooraževanje izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n., 

- znanstvenoraziskovalno dejavnost: 
- K 73 raziskovanje in razvoj, 

- umetniško dejavnost: 
- O 92.310 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje, 

- druge dejavnosti: 
- K 70.200 dajanje lastnih nepremičnin v najem, 
- O 92.511 dejavnost knjižnic ter 

- druge s tem povezane dejavnosti, ki jih univerza s soglasjem ustanovitelja določi 
v statutu." 

V štirinajsti alineji četrtega odstavka se pri Fakulteti za šport na koncu za besedilom v 
oklepaju doda vejica in besedilo "(81) osebne storitve". 

2. člen 

V 9. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"Upravni odbor univerze je organ upravljanja. Ima devet članov, In sicer: 
- tri predstavnike ustanovitelja, 
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- štiri predstavnike univerze, od tega tri iz vrst delavcev, ki opravljajo 
visokošolsko dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni delavci in 
visokošolski sodelavci), in enega predstavnika drugih delavcev, 

- enega predstavnika študentov in 
- enega predstavnika delodajalcev." . 

V petem odstavku se pika nadomesti z vejico in doda besedilo "predstavnika 
delodajalcev pa univerza prek javnega poziva določi v soglasju z ustanoviteljem 
izmed kandidatov, ki jih predlagajo Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna 
zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev 
OGISTTA, Združenje managerjev Slovenije in Vlada Republike Slovenije." 

3. člen 

Univerza mora najpozneje do 11. decembra 2004 uskladiti statut. 

4. člen 

Upravni odbor univerze se oblikuje v skladu s tem odlokom najpozneje do 15. 
decembra 2004. 

5. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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Po,,očiio 

* PREDLOGU ODLOKA O SPREMEMBAH 

■N DOPOLNITVAH ODLOKA O 

preoblikovanju univerze v 

Mariboru (OdPUM-iD) 

" £PA 1399 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za kulturo, iolstvo. mladino, znanost in Sport 

Številka: 602-04 / 94 - 0016 / 0010 EPA: 1399-111 
Ljubljana, 1. julija 2004 

Na podlagi 42., 133. in 171. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
daje Odbor za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport kot matično delovno telo 
naslednje 

Poročilo 

k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka 
o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1B) 

Odbor za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport je na svoji 33. redni seji 30. 
junija 2004 obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 
preoblikovanju Univerze v Mariboru, ki gaje Državnemu zboru Republike Slovenije v 
obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije. 

3. 
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ODBOR ZA KULTURO, ŠOLSTVO, MLADINO, ZNANOST IN ŠPORT^ 

Predstavnik predlagatelja je v okviru splošne razprave uvodoma povedal, da se s 
predlaganim odlokom notranja struktura Univerze v Mariboru dopolnjuje z 
nastankom nove članice, Fakultete za logistiko. Hkrati se dejavnosti Univerze in 
njenih članic usklajujejo s standardno klasifikacijo dejavnosti in določajo študijska 
področja nove članice. 
Predlagani odlok pomeni tudi uskladitev s spremenjenim 22. členom Zakona o 
visokem šolstvu (ZViS), ki določa, da upravni odbor visokošolskega zavoda, ki ga je 
ustanovila Republika Slovenija, sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki 
delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, predstavniki študentov, predstavnik 
drugih delavcev in predstavniki delodajalcev. 

Predstavnik Zakonodajno pravne službe je podal vsebinsko pripombo k 4. členu, 
da se bo s predlagano spremembo v sestavi upravnega odbora Univerze 
sorazmerno povečalo število njegovih članov, ki jih imenuje ali daje soglasje k 
njihovemu imenovanju Vlada Republike Slovenije, kar predstavlja večinski delež v 
njem, s tem pa se pod vprašaj postavlja vprašanje avtonomije Univerze. 

Rektor Univerze v Mariboru je nasprotoval predlaganemu 4. členu, saj se s tako 
sestavo upravnega odbora močno posega v avtonomijo Univerze, hkrati pa se 
zastopanost profesorjev v njem zelo zmanjšuje. Strinjal se je, da je treba sestavo 
upravnih odborov uskladiti za vse tri slovenske univerze enako. 

Člani odbora so se strinjali s pripombami Zakonodajno pravne službe in rektorja 
mariborske Univerze ter jih upoštevali s sprejemom amandmaja Odbora k 4. členu. 
Opozorili so tudi na dolgoletna prizadevanja Fakultete za kemijo po dopolnitvi 
študijskih programov in izrazili pričakovanje po čimprejšnji rešitvi tega problema. 

* * * 

Odbor je sprejel svoja amandmaja: 

K 4. členu 

Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"V 9. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"Upravni odbor univerze je organ upravljanja. Ima devet članov, in sicer: 
- tri predstavnike ustanovitelja, 
- štiri predstavnike univerze, od tega tri iz vrst delavcev, ki opravljajo 

visokošolsko dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni delavci in 
visokošolski sodelavci), in enega predstavnika drugih delavcev, 

- enega predstavnika študentov in 
- enega predstavnika delodajalcev.".". 
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Obrazložitev: 
Amandma pomeni uskladitev s pobudo univerz, da se spremeni število 
predstavnikov, ki opravljajo visokošolsko dejavnost. 

K 6. členu 

V 6. členu se besedilo: "1. oktobra" nadomesti z besedilom:" 15. decembra". 

Obrazložitev: 
Amandma podaljšuje rok za oblikovanje upravnega odbora po novem odloku. 

* • * 

V nadaljevanju je Odbor glasoval o vseh členih predloga akta skupaj in jih sprejel. 

Z vključitvijo sprejetih amandmajev v predlog akta je Odbor določil besedilo 
dopolnjenega predloga akta, ki je sestavni del poročila. 

Poročevalec Odbora na seji Državnega zbora bo predsednik Odbora Rudolf Moge. 

Marija Pečjak Ferlež, l.r. Rud0lf Moge, l.r. 
Svetovalka Predsednik 
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DOPOLNJEN PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ODLOKA O PREOBLIKOVANJU UNIVERZE V MARIBORU 

Na podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 134/03 - ZViS-UPB1 
in 63/04) in tretjega odstavka 108. člena Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 
35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne sprejel 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PREOBLIKOVANJU UNIVERZE V 

MARIBORU 

1. člen 

V Odloku o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 28/00 in 98/03) se v 
3. členu za članico Univerze v Mariboru, Fakulteto za kmetijstvo, doda nova članica: 
"Univerza v Mariboru 
Fakulteta za logistiko 
Skrajšano ime: UM FL 
Sedež: Celje, Mariborska cesta 2". 

2. člen 

V 6. členu se prvi odstavek spremeni tako. da se glasi: 
"Univerza razvija znanosti, stroke in umetnosti, tako da prek fakultet ali visokih 
strokovnih šol opravlja v skladu s predpisom o standardni klasifikaciji dejavnosti 
naslednje dejavnosti: 

- izobraževalno dejavnost: 
- M 80.302 visoko strokovno izobraževanje, 
- M 80.303 univerzitetno izobraževanje, 
- M 80.422 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n., 

- znanstvenoraziskovalno dejavnost: 
- K 73 raziskovanje in razvoj, 

- umetniško dejavnost: 
- O 92.310 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje, 

- druge dejavnosti: 
- K 70.200 dajanje lastnih nepremičnin v najem ter 

- druge s tem povezane dejavnosti, ki jih univerza s soglasjem ustanovitelja določi 
v statutu." 

V četrtem odstavku se doda nova šesta alineja, ki se glasi: 
Fakulteta za logistiko: (84) transportne storitve;" 

Dosedanje šesta do dvanajsta alineja postanejo sedma do trinajsta alineja. 
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V novi enajsti (sedanji deseti) alineji se na koncu za besedilom "(46) matematika in 
statistika" doda vejica in besedilo "(81) osebne storitve". 

3. člen 

V 7. členu se prva alineja petega odstavka spremeni tako, da se glasi: 
"H 55.234 dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov ter". 

4. člen 

V 9. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"Upravni odbor univerze je organ upravljanja. Ima devet članov, in sicer 
- tri predstavnike ustanovitelja, 
- štiri predstavnike univerze, od tega tri iz vrst delavcev, ki opravljajo 

visokošolsko dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni delavci in 
visokošolski sodelavci), in enega predstavnika drugih delavcev, 

- enega predstavnika študentov in 
- enega predstavnika delodajalcev.". 

V petem odstavku se pika nadomesti z vejico in doda besedilo "predstavnika 
delodajalcev pa univerza prek javnega poziva določi v soglasju z ustanoviteljem 
izmed kandidatov, ki jih predlagajo Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna 
zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev 
OGISTTA, Združenje manageijev Slovenije in Vlada Republike Slovenije." 

5. člen 

Univerza mora najpozneje do 11. decembra 2004 uskladiti statut. 

6. člen 

Upravni odbor univerze se oblikuje v skladu s tem odlokom najpozneje do 15. 
decembra 2004. \ 

7. člen 

Organi Fakultete za logistiko se oblikujejo v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka v 
skladu z zakonom, odlokom in statutom. 

8. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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P°i"oči|0 

K PREDLOGU ODLOKA 

D SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O USTANOVITVI UNIVERZE 

Na PRIMORSKEM (OdUUP-A) 

■ ^A1400 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor m kulturi, šolstvo. mladino. 3unw.1t in šport 

Številka: 602-04 / 02 - 0018 / 0004 EPA: 1400-111 
Ljubljana, 1. julija 2004 

Na podlagi 42., 133. in 171. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
daje Odbor za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport kot matično delovno telo 
naslednje 

P o roči 16 ' 

k predlogu Odloka o spremembah In dopolnitvah odloka 
o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-A) 

Odbor za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport je na svoji 33. redni seji 30. 
junija 2004 obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 
ustanovitvi Univerze na Primorskem, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije 
v obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije. 
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ODBOR ZA KULTURO, ŠOLSTVO, MLADINO, ZNANOST IN ŠPOPj, 

Predstavnik predlagatelja je v okviru splošne razprave, uvodoma povedal, da se s 
predlaganim odlokom dopolnjuje notranja struktura Univerze na Primorskem tako, 
da se dopolnjuje z novo članico - Študentski domovi, dejavnosti Univerze in njenih 
članic pa se usklajujejo s standardno klasifikacijo dejavnosti. 
Italijanska poimenovanja imen ter sedežev Univerze in njenih članic se popravljajo v 
skladu s pripombami Komisije za vprašanja italijanske narodnosti Mestne občine 
Koper. 
Predlagani odlok pomeni tudi uskladitev s spremenjenim 22. členom Zakona o 
visokem šolstvu (ZViS), ki določa, da upravni odbor visokošolskega zavoda, ki ga je 
ustanovila Republika Slovenija, sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki 
delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, predstavniki študentov, predstavnik 
drugih delavcev in predstavniki delodajalcev. 
Na Univerzo se s predlogom odloka prenaša lastninska pravica na določenih 
nepremičninah ter pravica uporabe določenih prostorov. 

Predstavnik Zakonodajno pravne službe je predstavil njihovo pisno mnenje, pri 
čemer je izpostavil vsebinsko pripombo k 4. členu, da se bo s predlagano 
spremembo v sestavi upravnega odbora Univerze sorazmerno povečalo število 
njegovih članov, ki jih imenuje ali daje soglasje k njihovemu imenovanju Vlada 
Republike Slovenije, kar predstavlja večinski delež v njem, s tem pa se pod vprašaj 
postavlja vprašanje avtonomije Univerze. 

Rektorica Univerze na Primorskem je nasprotovala predlaganemu 4. členu, saj se 
s tako sestavo upravnega odbora močno posega v avtonomijo Univerze, hkrati pa je 
menila, da bi morali v njem povečati zastopanost študentov. Strinjala se je, da je 
treba sestavo upravnih odborov uskladiti za vse tri slovenske univerze enako. 

Člani odbora so se s pripombami Zakonodajno pravne službe strinjali in jih 
upoštevali v amandmajih Odbora. 
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Odbor je sprejel svoje amandmaje: 

k 4. členu 

Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"V 9. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"Upravni odbor univerze je organ upravljanja. Ima devet članov, in sicer 
- tri predstavnike ustanovitelja, 
- štiri predstavnike univerze, od tega tri iz vrst delavcev, ki opravljajo 

visokošolsko dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni delavci in 
visokošolski sodelavci), in enega predstavnika drugih delavcev, 

- enega predstavnika študentov in 
- enega predstavnika delodajalcev.". 

Obrazložitev: 
Amandma pomeni uskladitev s pobudo univerz, da se spremeni število 
predstavnikov, ki opravljajo visokošolsko dejavnost. 

k 5. členu 

Na koncu drugega odstavka 5. člena se doda nov stavek, ki se glasi: 

"Medsebojna razmerja se dogovorijo s pogodbo, ki jo skleneta Ministrstvo za šolstvo, 
znanost in šport v imenu Vlade Republike Slovenije in univerza." 

Obrazložitev: 
Gre za uskladitev, skladno z mnenjem Zakonodajno pravne službe. 

k 7. členu 

V 7. členu se besedilo: "1. oktobra" nadomesti z besedilom:" 15. decembra". 

Obrazložitev: 
Amandma podaljšuje rok za oblikovanje upravnega odbora po novem odloku. 

k 9. členu 

V 9. členu se črta zadnji stavek tretjega odstavka. 

Obrazložitev: 
Gre za uskladitev, skladno z mnenjem Zakonodajno pravne službe. 

53 poročevalec, št. 89 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA KULTURO, ŠOLSTVO, MLADINO, ZNANOST IN ŠPORT 

k 10. členu 

V 10. členu se za besedilom "30. septembra" doda letnico "2004", za besedilom 
"katere prostore" pa besedilo "iz 5. člena tega zakona". 

Obrazložitev: 
Amandma nomotehnično dopolnjuje člen, skladno z mnenjem Zakonodajno pravne 
službe. 

V nadaljevanju je Odbor glasoval o vseh členih predloga akta skupaj in jih sprejel. 

Z vključitvijo sprejetih amandmajev v predlog akta je Odbor določil besedilo 
dopolnjenega predloga akta, ki je sestavni del poročila. 

Poročevalec Odbora na seji Državnega zbora bo predsednik Odbora Rudolf Moge. 

Marija Pečjak Ferlež, l.r. 
Svetovalka 

Rudolf Moge, l.r. 
Predsednik 

poročevalec, št. 89 54 



DELOVNA TELESA 

ODBOR za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport 

DOPOLNJEN PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ODLOKA O USTANOVITVI UNIVERZE NA PRIMORSKEM 

Na podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 134/03 - ZViS-UPB1 
in 63/04) in tretjega odstavka 108. člena Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 
35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne sprejel 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI UNIVERZE NA 

PRIMORSKEM 

1. člen 

V Odloku o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/03) se v 2. členu 
spremeni ime Univerze na Primorskem v italijanskem jeziku tako, da se glasi: 
"Universita del Litorale". 

2. člen 

V 3. členu se pri članici Univerze na Primorskem, Turistici - Visoki šoli za turizem 
Portorož, spremeni ime v italijanskem jeziku tako, da se glasi: 
"Ime v italijanskem jeziku: Istituto universitario di studi turistici di Portorose". 

Pri članici Univerze na Primorskem, Visoki šoli za zdravstvo Izola, se spremenijo 
skrajšano ime, ime v italijanskem jeziku in sedež tako, da se glasijo: 
"Skrajšano ime: UP VŠZI 
Ime v italijanskem jeziku: Istituto universitario di sanita Isola 
Sedež: Izola, Polje 42". 

Pri članici Univerze na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, se 
spremeni sedež tako, da se glasi: 
Sedež: Koper, Garibaldijeval". 

Za članico Univerze na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede 
Koper, se doda nova članica: 
"Univerza na Primorskem 
študentski domovi 
Skrajšano ime: UP šD 
Ime v italijanskem jeziku: Čase dello studente 
Sedež: Koper, Muzejski trg 2". 
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3. člen 

V 6. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
"Univerza razvija znanosti, stroke in umetnosti, tako da prek svojih članic opravlja v 
skladu s predpisom o standardni klasifikaciji dejavnosti naslednje dejavnosti: 

- izobraževalno dejavnost: 
- M 80.302 visoko strokovno izobraževanje, 
- M 80.303 univerzitetno izobraževanje, 
- M 80.422 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n., 

- znanstvenoraziskovalno dejavnost: 
- K 73 raziskovanje in razvoj, 

- umetniško dejavnost: 
- O 92.310 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje, 

- druge dejavnosti: 
- H 55.234 dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov, 
- K 70.200 dajanje lastnih nepremičnin v najem, 
- O 92.511 dejavnost knjižnic ter 

- druge s tem povezane dejavnosti, ki jih univerza s soglasjem ustanovitelja določi 
v statutu." 

Doda se nov zadnji odstavek, ki se glasi: 
"V študentskih domovih univerze lahko pod enakimi pogoji bivajo tudi študenti drugih 
visokošolskih zavodov iz občin Koper, Izola in Piran." 

4. člen 

V 9. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"Upravni odbor univerze je organ upravljanja. Ima devet članov, in sicer 
- tri predstavnike ustanovitelja, 
- štiri predstavnike univerze, od tega tri iz vrst delavcev, ki opravljajo 

visokošolsko dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni delavci in 
visokošolski sodelavci), In enega predstavnika drugih delavcev, 

- enega predstavnika študentov in 
- enega predstavnika delodajalcev." . 

V petem odstavku se pika nadomesti z vejico in doda besedilo "predstavnika 
delodajalcev pa univerza prek javnega poziva določi v soglasju z ustanoviteljem 
izmed kandidatov, ki jih predlagajo Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna 
zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev 
OGISTTA, Združenje managerjev Slovenije in Vlada Republike Slovenije." 

5. člen 

V18. členu se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita: 
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"Ustanovitelj prenese na univerzo lastninsko pravico na naslednjih 
nepremičninah: parcele št 1087,1088,1093/1,1098/7,1099/2,1100 in 1101, vložna 
številka 127, katastrska občina Portorož. 

Republika Slovenija zagotovi univerzi uporabo prostorov na Cankarjevi 5 v Kopru, 
ki jih za svojo dejavnost uporablja na dan uveljavitve tega odloka, brez najemnine. 
Medsebojna razmerja se dogovorijo s pogodbo, ki jo skleneta Ministrstvo za 
šolstvo, znanost in šport v imenu Vlade Republike Slovenije in univerza." 

6. člen 

Univerza mora najpozneje do 11. decembra 2004 uskladiti statut. 

7. člen 

Upravni odbor univerze se oblikuje v skladu s tem odlokom najpozneje do 15. 
decembra 2004. 

8. člen 

Člani Študentskega sveta stanovalcev Študentskega doma v Portorožu opravljajo 
funkcijo do konstituiranja novega v skladu s statutom. 

Rektorica imenuje v.d. direktorja Študentskih domov s 1. 8. 2004. 

9. člen 

Visokošolsko središče v Kopru, ki so ga ustanovile Občina Izola, Mestna občina 
Koper in Občina Piran, se 1. 8. 2004 pripoji univerzi. Univerza postane njegov 
pravni naslednik In prevzame vse njegovo premoženje ter pravice In obveznosti. 

Univerza s 1. 8. 2004 prevzame vse delavce, zaposlene na Visokošolskem 
središču v Kopru. 

Visokošolsko središče v Kopru 31. 7. 2004 v skladu s četrto alinejo 54. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,8/96 in 36/00 - ZPDZC) preneha. 

10. člen 

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport in univerza do 30. septembra 2004 
zapisniško ugotovita, katere prostore iz 5. člena tega zakona je za svojo dejavnost 
uporabljala univerza na dan uveljavitve tega odloka. 

11. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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p°i"oči|0 

K PREDLOGU SPLOŠNEGA 

3 dolgoročnega programa razvoja 

IN OPREMLJANJA SLOVENSKE VOJSKE 

' £PA 1318 - lil 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za obrambo EPA 1318-111 

Številka: 200-03/89-1/131 
Datum: 30. 6. 2004 

Na podlagi 42., 109. in prvega odstavka 133. člena poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije, daje Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za obrambo 
kot matično delovno telo naslednje 

POROČILO 
k Predlogu splošnega dolgoročnega programa razvoja in opremljanja 

Slovenske vojske, EPA 1318-111 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za obrambo je na 21. seji, dne 22. 6. 
2004 obravnaval Predlog splošnega dolgoročnega programa razvoja in opremljanja 
Slovenske vojske, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije, na podlagi 82. 
člena Zakona o obrambi, v obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije, dne 14. 
maja 2004. 

Seji odbora so prisostvovali predstavniki Urada predsednika Republike Slovenije, 
Vlade Republike Slovenije, Ministrstva za obrambo, Združenja slovenskih častnikov 
in Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora. 

Mi j 2004 
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Odbor je bil seznanjen z mnenjem Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora k 
Predlogu splošnega dolgoročnega programa razvoja in opremljanja Slovenske vojske 
(št. 200-03/89-1/131 z dne 7. 6. 2004), ki je predlog proučila z vidika skladnosti z 
ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika. Zakonodajno 
pravna služba je v mnenju opozorila, da splošni dolgoročni program po Poslovniku 
Državnega zbora RS ni predviden kot akt državnega zbora (107. člen poslovnika te 
akte eksplicitno našteva). Zato bi ga bilo potrebno sprejeti v obliki, ki jo poslovnik 
dopušča (npr. odlok ali resolucija). Glede same vsebine obravnavanega predloga 
Zakonodajno pravna služba ni imela pripomb ustavne ali pravno-sistemske narave, z 
nomotehničnega vidika pa je opozorila na dosledno rabo in pojasnitev nekaterih 
kratic. 

Odbor je bil seznanjen tudi z mnenjem Komisije za politični sistem Državnega sveta 
Republike Slovenije k Predlogu splošnega dolgoročnega programa razvoja in 
opremljanja Slovenske vojske (št. 200-03/89-0001/0131, z dne 27. 5. 2004). Komisija 
je predlagala sprejetje amandmaja k podpoglavju 3.1. Namen, poslanstva in naloge 
Slovenske vojske. 

Predlog splošnega dolgoročnega programa razvoja in opremljanja Slovenske vojske 
je uvodoma obrazložil dr. Anton Grizold, minister za obrambo. Podrobnejše rešitve v 
posameznih podpoglavjih sta predstavila gospod Miran Bogataj in gospod Uroš Krek 
z Ministrstva za obrambo. 

Do izteka roka za vložitev amandmajev, to je do srede 16. 6. 2004, je amandmaje 
vložila Marija Ana Tisovic, članica Odbora za obrambo. 

Marija Ana Tisovic je na seji odbora umaknila amandmaje k podpoglavju 3.2. (dva 
amandmaja), k podpoglavju 3.3, k podpoglavju 3.6.1.3., k podpodglavju 3.7. in k 
podpoglavju 4.3.4. 

Odbor je na predlog Komisije za politični sistem Državnega sveta povzel kot 
svojega amandma komisije k podpoglavju 3.1. Predloga splošnega dolgoročnega 
programa razvoja in opremljanja Slovenske vojske. Ob glasovanju odbor amadmaja 
ni sprejel. 

Odbor je na predlog Ministrstva za obrambo povzel kot svoje in sprejel 
amandmaje k naslovu, k podpoglavju 3.3, k podpoglavju 4.1.10., k podpoglavju 
4.2., k podpoglavju 4.3.6., k podpoglavju 6.2. in uskladitveni amandma k 8. 
poglavju: 
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K naslovu 

Naslov "Splošni dolgoročni program opremljanja in razvoja Slovenske vojske" se 
spremeni tako, da se glasi: 

"Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske 
vojske". 

K podpoglavju 3.3. 

V oddelku 3.3 - Razvojni cilji slovenske vojske se doda nova 12. točka, ki se glasi: 

'"Celostna vključitev in vpetost Slovenske vojske, kot sestavnega dela obrambnega, 
gospodarskega, znanstveno-raziskovalnega, izobraževalnega in splošnega 
dolgoročnega razvoja države, ki bo spodbujala in prispevala k hitrejšemu 
znanstveno-tehnološkemu razvoju in uvajanju novih tehnologij, povečevala 
konkurenčnost domačega gospodarstva in njegovo povezovanje z gospodarstvi 
najbolj razvitih držav, ne le na področju namenske industrije, temveč tudi drugih 
dejavnosti." 

K podpoglavju 4.1.10. 

V oddelku 4.1.10. v drugem odstavku, se kratica "GPS" nadomesti z besedami 
"globalnega pozicijskega sistema (GPS)". 

K podpoglavju 4.2. 

V oddelku 4.2. Prednostni sistemi in oprema, se v drugem odstavku pod zaporedno 
številko 5 besedi "bojnih helikopterjev" nadomesti z besedami "helikopterjev z 
različnimi nadgradnjami". 

K podpoglavju 4.3.6. 

V oddelku 4.3.6. se kratica "NATINEADS" nadomesti z besedami "Natovega 
integriranega sistema zračne obrambe (NATINEADS)". 

K podpoglavju 6.2. 

V oddelku 6.2. kadrovski viri se v tabeli "Projekcija obsega Ministrstva za obrambo in 
Slovenske vojske v letih 2003-2015" v zadnji vrstici (skupaj MO in SV) seštevki v 
kolonah za posamezno leto od 2004 do 2015 nadomestijo s seštevki "19.621 (2004), 
17.606 (2005), 17.594 (2006), 17.582 (2007), 16.571 (2008), 16.559 (2009), 15.548 
(2010), 15.537 (2011), 15.525 (2012), 15.514 (2013), 15.503 (2014) in 15.493 
(2015)." 
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K poglavju 8: 

Drugi odstavek 8. poglavja se spremeni tako, da se glasi: 

"Z dnem uveljavitve te resolucije preneha veljati Splošni dolgoročni program razvoja 
in opremljanja Slovenske vojske (Uradni list RS, št. 97/2001). Ta resolucija začne 
veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije." 

***** 

Odbor je po končani razpravi in glasovanju o predlogih za amandmaje v skladu s 
128. členom poslovnika glasoval o vseh poglavjih in naslovu predloga akta ter sprejel 
akt v celoti. 

***** 

Glede na sprejete amandmaje je skladno s 133. členom poslovnika pripravljeno 
besedilo dopolnjenega predloga akta, v katerega so vključeni vsi sprejeti amandmaji. 
Dopolnjen predlog akta je sestavni del tega poročila. 

Poročevalec odbora na seji Državnega zbora Republike Slovenije bo gospod Rudolf 
Petan, predsednik odbora. 

mag. Peter Bahčič, l.r. Rudolf Petan, l.r. 
SEKRETAR PREDSEDNIK 
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DOPOLNJEN PREDLOG 
SPLOŠNEGA DOLGOROČNEGA PROGRAMA RAZVOJA IN OPREMLJANJA 

SLOVENSKE VOJSKE, EPA 1318-111 

(Predlog akta je bil dopolnjen glede na odločitve sprejete na 21. seji MDT - Odbora za obrambo, dne 22.6.2004) 

RESOLUCIJA 
O SPLOŠNEM DOLGOROČNEM PROGRAMU RAZVOJA 

IN OPREMLJANJA SLOVENSKE VOJSKE 

1. UVOD 

Spremembe v varnostnem okolju so pomembno vplivale na dosedanji razvoj 
Slovenske vojske (v nadaljevanju v besedilu: Slovenska vojska ali vojska). V letih 
2002 in 2003 je bil pri izvajanju obrambnih reform poudarek dan spremembi sistema 
popolnjevanja, spremembi strukture sil ter strukture poveljevanja in kontrole, 
povečanju bojnih zmogljivosti sil za posredovanje, oblikovanju brigad glavnih sil ter 
oblikovanju dopolnilnih sil. 

Zaradi sprememb v varnostnem okolju, doseženega stanja pri izvajanju obrambnih 
reform ter po vključitvi v Nato in EU, je treba v skladu z ugotovitvami v strateškem 
pregledu obrambe 2002 / 2003 z vizijo razvoja do leta 2015, dolgoročni razvoj 
Slovenske vojske določiti do 2015 leta na novo. 

2. STRATEŠKO OKOLJE IN VPLIVI NA OBRAMBNI SISTEM 

Strateško varnostno okolje Republike Slovenije se zaradi procesa globaiizacije, 
razvoja informacijske družbe in drugih vzrokov stalno spreminja. Nestabilnost, 
grožnje ter tveganja, ki iz tega izhajajo, predstavljajo glavni izziv varnosti Republike 
Slovenije. Pomen klasičnih vojaških groženj varnosti države se zmanjšuje, vendar jih 
dolgoročno ni mogoče povsem izključiti. 

V obdobju globaiizacije imajo grožnje varnosti vse bolj večplasten in transnacionalen 
značaj, kar zahteva od države integralen pristop pri zagotavljanju nacionalne 
varnosti. Značilnost sodobnih groženj je predvsem v asimetričnosti delovanja, 
raznovrstnosti in nedoločljivosti struktur, kar pa se ne pojavlja pri vseh grožnjah v 
enaki meri. Poleg obrambnega sistema so za obvladovanje sodobnih groženj 
pomembni politični, gospodarski, socialni in okoljevarstveni dejavniki, ki morajo biti 
medsebojno povezani v sistemu nacionalne varnosti. 

Med oblikami ogrožanja mednarodne varnosti bodo med drugim tudi v prihodnje 
terorizem, širjenje orožij za množično uničevanje, mednarodna trgovina z drogami in 
organiziran kriminal, ilegalne migracije in tako imenovano informacijsko bojevanje. 
Pri odzivanju nanje ima velik pomen usklajeno sodelovanje mednarodnih subjektov, 
pravočasno pridobivanje in izmenjava informacij ter izvajanje ustreznih ukrepov za 
njihovo preprečevanje in omejevanje. Pri zagotavljanju varnosti bodo nekatere od teh 
oblik ogrožanja zaradi razširjenosti ali intenzivnosti zahtevale tudi vključitev tudi 
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vojaških zmogljivosti. To bo odvisno od analize varnostnega okolja Republike 
Slovenije in na tej podlagi ocenjene vojaške ogroženosti države. 

Zveza Nato bo dolgoročno še vedno igrala ključno vlogo pri razvoju evroatlantskega 
varnostnega okolja. K temu bosta pozitivno prispevali širitvi zveze Nato in EU ter 
njuno medsebojno povezovanje pri razvoju evropske varnostne in obrambne politike. 
Demokratizacija in vključitev držav Vzhodne in Jugovzhodne Evrope v evroatlantske 
gospodarske in obrambno-vamostne povezave bo vplivala na zmanjšanje 
nestabilnosti tega območja. Kljub temu bodo nestabilnosti na obrobju Evrope še 
naprej vir ogrožanja evropske varnosti. 

Republika Slovenija bo svojo varnost zagotavljala z aktivno vlogo v mednarodnih 
političnih in vojaških integracijah ter s smotrnim vključevanjem v regionalne 
varnostne pobude. To zahteva nadaljevanje prizadevanj za oblikovanje hitro 
odzivnega nacionalnovarnostnega sistema, ki se bo prilagajal spremembam v 
strateškem okolju, vzpodbujal pozitiven razvoj na posameznih področjih nacionalne 
varnosti, zmanjševal možnosti nastanka kriz in ki se bo sposoben soočati z 
negativnim razvojem dogodkov. 

3. RAZVOJ SLOVENSKE VOJSKE DO LETA 2015 

3.1. NAMEN, POSLANSTVA IN NALOGE SLOVENSKE VOJSKE 

Namen obrambnega sistema Republike Slovenije in s tem Slovenske vojske je 
odvračanje napada na državo ter obramba neodvisnosti, nedotakljivosti in celovitosti 
države ter njenih nacionalnih interesov. Ta namen se uresničuje tudi z vključevanjem 
in aktivnim sodelovanjem države v mednarodnih varnostnih povezavah na podlagi 
mednarodnih pogodb. 

Iz namena so izpeljana naslednja poslanstva Slovenske vojske: 

(1) preprečevanje katerekoli vrste agresije ter ustrezen odgovor na agresijo, če do 
nje pride; 

(2) vojaško prispevanje k mednarodnemu miru, varnosti in stabilnosti; 
(3) podpora sistemu zaščite, reševanja in pomoči ter drugim državnim organom in 

javnim institucijam pri zagotavljanju varnosti in blaginje državljanov Republike 
Slovenije. 

Iz poslanstev Slovenske vojske izhajajo njene glavne naloge, ki so: 

(1) Preprečevanje katerekoli vrste agresije ter ustrezno reagiranje na agresijo, Če do 
nje pride, ki obsega: 

- izvajanje operacij nacionalne vojaške obrambe (nadzor, kontrola in zaščita 
kopnega, morja in zračnega prostora ter obramba državnega ozemlja); 

- sodelovanje v operacijah v okviru mednarodnih organizacij (kolektivna obramba 
po 5. členu Severnoatlantske pogodbe). 

(2) Vojaško prispevanje k mednarodnemu miru, varnosti in stabilnosti, ki obsega: 
- obrambno diplomacijo (dvostransko in večstransko sodelovanje); 
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- graditev varnosti in zaupanja, uravnavanje oboroževanja in preprečevanje širjenja 
orožja za množično uničevanje (nadzor oborožitve in razorožitve, inšpekcijski 
nadzor tujih vojaških enot ter verifikacijske dejavnosti); 

- operacije kriznega odzivanja (preventivna diplomacija, preprečevanje konfliktov in 
ohranjanje, vsiljevanje ali vzdrževanje miru, humanitarna pomoč, pomoč pri 
izvajanju humanitarne pomoči) ter boj proti mednarodnemu terorizmu in drugim 
grožnjam miru. 

(3) Podpora sistemu zaščite, reševanja in pomoči ter drugim državnim organom in 
organizacijam pri zagotavljanju varnosti in blaginje državljanov Republike 
Slovenije, ki obsega: 

- sodelovanje pri nalogah zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih 
nesrečah v skladu z načrti, opremljenostjo in organizacijo vojske; 

- sodelovanje s policijo v skladu z načrti pri varovanju državne meje, sodelovanje 
pri obvladovanju velikih in ilegalnih migracij, sodelovanje pri preprečevanju in boju 
proti terorizmu ter pri izvajanju drugih nalog z njenega področja dela; 

- iskanje in reševanje iz zraka, na morju in na kopnem; 
- podpora znanstveno raziskovalni in tehnološki razvojni dejavnosti na obrambnem 

področju (sodelovanje pri načrtovanju, organizaciji in upravljanju nacionalnih 
obrambnih raziskav ter tehnologij in podpora projektom namenske industrije); 

- evakuacija državljanov Republike Slovenije iz tujine v kriznih in vojnih razmerah. 

Poslanstva in naloge Slovenske vojske neposredno določajo njen obseg in 
zmogljivosti. 

3.2. IZHODIŠČA ZA RAZVOJ IN OPREMLJANJE SLOVENSKE VOJSKE 

Razvoj in opremljanje Slovenske vojske do 2015 temelji na procesu razvoja poklicne 
vojske in usmerjenosti k načrtnem doseganju ciljnih operativnih zmogljivosti, ki jih 
narekujejo namen, poslanstva in naloge vojske. S tem programom se prednostno 
zagotavlja razvoj tistih ključnih operativnih zmogljivosti, ki so namenjene za 
nacionalno obrambo kot tudi za delovanje v skupnih silah zavezništva. 

Razvoj Slovenske vojske izhaja iz nacionalnih interesov Republike Slovenije in 
nalog, ki jih pogojujeta polnopravno članstvo v zvezi Nato in razvoj skupne obrambne 
politike EU. Temeljno vodilo razvoja vojske je povezljivost z zavezniškimi silami in 
sposobnost za skupno delovanje. 

Glede na obseg vojske, njene načrtovane ključne zmogljivosti in sile za delovanje v 
mednarodnih operacijah, se za načrtovanje in oblikovanje zmogljivosti Slovenske 
vojske upošteva naslednji obseg delovanja; 

- majhen obseg z enoto velikosti voda, 
- srednji obseg z enoto velikosti čete, 
- velik obseg z enoto velikosti namenske skupine bataljonske ravni ter 
- zelo velik obseg z vsemi silami, ki jih bo Republika Slovenija imela na razpolago v 

okviru nacionalne obrambe, oziroma z vsemi silami, ki bodo na razpolago za 
obrambo zavezništva. 
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Sočasnost in dolžina operacij oziroma delovanja bo neposredno vplivala na 
doseganje končnih operativnih zmogljivosti enot Slovenske vojske zaradi 
vzdrževanja potrebnih sil. Končne zmogljivosti Slovenske vojske bodo predvidoma 
omogočale: 
- sočasno sodelovanje v dveh operacijah oziroma aktivnostih z delovanjem 

srednjega obsega v daljšem obdobju (eno leto ali več); 
- sočasno sodelovanje v eni operaciji oziroma aktivnosti z delovanjem velikega 

obsega v omejenem obdobju (obdobje do 6 mesecev) in sodelovanje v eni 
mirovni operaciji z delovanjem srednjega obsega v daljšem obdobju; 

- v eni operaciji oziroma aktivnosti z delovanjem velikega obsega z rotacijo v 
daljšem obdobju. 

Obseg vojne sestave Slovenske vojske se bo zmanjšal. Konec leta 2004 bo vojna 
sestava vojske štela do 18.000 pripadnikov. Z opuščanjem obveznega služenja v 
rezervni sestavi in popolnim prehodom na pogodbeno rezervo se bo najkasneje do 
konca leta 2010 obseg vojne sestave vojske postopno zmanjševal na okoli 14.000 
pripadnikov. 

Razvoj kadrovskega sistema vojske bo vključeval sistemsko ureditev pridobivanja 
kadrov, njihovo kariemo pot, urejanje delovno pravnega statusa ter zadrževanje in 
odhod iz vojaške službe. Sistem popolnjevanja Slovenske vojske bo temeljil na 
poklicnih pripadnikih in pogodbeni rezervi. Zagotovljena možnost prostovoljnega 
vojaškega usposabljanja (služenje vojaškega roka), bo predstavljalo, dodatne 
možnosti za popolnjevanje stalne in rezervne sestave vojske. 

Integracija procesov in funkcij upravnega dela Ministrstva za obrambo in 
Generalštaba Slovenske vojske z namenom, da se zagotovi učinkovitejšo pravno, 
kadrovsko, finančno in logistično podporo vojski pri njenem nadaljnjem 
preoblikovanju, razvoju in opremljanju, bo omogočila racionalizacijo delovanja 
Ministrstva za obrambo. 

Modernizacija in opremljanje sil bosta temeljili na spremenjeni vlogi in organiziranosti 
vojske. Prednostno se bo moderniziralo in opremljalo premestljive sile, namenjene za 
delovanje v kolektivni obrambi in operacijah kriznega odzivanja. V določenem 
obdobju se bo v skladu s cilji slovenske varnostne in obrambne politike prednostno 
lahko razvijalo tudi druge sile. 

Načrtovanje razvoja vojske temelji na izhodišču, da se bodo obrambni izdatki 
Republike Slovenije do leta 2008 postopno povečali na 2% bruto domačega 
proizvoda in se nato do leta 2015 ne bodo zmanjševali. Predvidena ciljna struktura 
obrambnih izdatkov ob koncu procesa uvajanja poklicne vojske pomeni povečanje 
izdatkov za operacije na račun izdatkov za osebje in bo znašala 50% za osebje, 30% 
za operacije in vzdrževanje ter 20% za nabave glavne opreme, infrastrukturo ter 
raziskave in razvoj. 

3.3. RAZVOJNI CILJI SLOVENSKE VOJSKE 

Razvojni cilji Slovenske vojske v obdobju do 2015 leto so: 
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(1) Celovita integracija Slovenske vojske v vojaške strukture zveze Nato v 
dogovorjenem obsegu in času, prednostno na področju zračne obrambe ter 
komunikacijskih in informacijskih sistemov. 

(2) Vzpostavitev racionalne in enostavne strukture sistema poveljevanja in kontrole 
na strateški, operativni in taktični ravni, podprti s sodobnimi komunikacijskimi in 
informacijskimi sistemi, ki bodo omogočali povezljivost sistemov s poveljstvi in 
enotami zveze Nato. 

(3) Vzpostavitev nacionalnega sistema zračne obrambe, povezljivega z integriranim 
sistemom obrambe zveze Nato, ki bo omogočal izvajanje zaščite suverenosti 
zračnega prostora Republike Slovenije v miru. 

(4) Oblikovanje in razvoj premestljivih sil Slovenske vojske v obsegu 40% sestave 
kopenske komponente, s težiščem na bataljonski taktični skupini in bataljonu 
radiološke, kemične in biološke obrambe, opremljenih in usposobljenih za 
delovanje zunaj ozemlja Republike Slovenije ter zagotovitev potrebnih 
zmogljivosti za učinkovito in pravočasno izvedbo premeščanja sil z mirnodobne 
lokacije na območje operacij oziroma delovanja. 

(5) Zagotovitev premičnosti poveljstev in enot vojske na območju delovanja za 
premestljive sile in del nepremestljivih sil. 

(6) Zagotovitev vzdržljivosti premestljivih sil v skladu s standardi zveze Nato. 

(7) Vzpostavitev sistema usposabljanja za zagotavljanja razpoložljivih sil v skladu z 
izvajanjem namenskih nalog, v predvidenem času in v skladu z Nato standardi. 

(8) Vzpostavitev celovitega kadrovskega sistema in upravljanja s kadri, s katerim bo 
omogočeno doseganje usklajene kadrovske strukture Slovenske vojske, 
postopna odprava kadrovskih neskladij ter pravočasno in usmerjeno načrtovanje 
kariernih poti pripadnikov. 

(9) Oblikovanje celovitega sistema vojaškega izobraževanja in usposabljanja v okviru 
Centra za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje, z uporabo sodobnih 
sredstev in metod ter vključevanjem sodobnih znanstvenih spoznanj. 

(10) Vzpostavitev celovitega logističnega sistema za zagotovitev delovanja vojske, 
modernizacija in nabava logističnih sredstev ter zagotovitev odzivnosti in 
usklajenosti logističnega sistema z dolgoročnimi in srednjeročnimi načrti ter 
programi. 

(11) Zagotovitev ustrezne podpore države gostiteljice za zavezniške sile in 
organizacije, ki se bodo v skladu z mednarodnimi pogodbami nahajale in delovale 
na ozemlju Republike Slovenije oziroma bodo v tranzitu. 

(12) Celostna vključitev In vpetost Slovenske vojske kot sestavnega dela 
obrambnega, gospodarskega, znanstveno-raziskovalnega, izobraževalnega 
In splošnega dolgoročnega razvoja države, ki bo spodbujala in prispevala k 
hitrejšemu znanstveno-tehnološkemu razvoju in uvajanju novih tehnologij, 
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povečevala Konkurenčnost domačega gospodarstva in njegovo 
povezovanje z gospodarstvi najbolj razvitih držav, ne le na področju 
namenske industrije, temveč tudi drugih dejavnosti." 

3.4. STRATEGIJA DOSEGANJA KLJUČNIH ZMOGLJIVOSTI SLOVENSKE 
VOJSKE 

Strategija razvoja vojske temelji na razvoju ključnih zmogljivosti. Zmogljivosti vojske 
morajo zagotoviti usklajenost poslanstva, nalog in dolgoročnih ciljev. Temeljno vodilo 
bo doseganje, vzdrževanje in izboljševanje tistih operativnih zmogljivosti, ki podpirajo 
glavne naloge vojske. Te zmogljivosti morajo zadovoljiti zlasti potrebe nacionalne in 
kolektivne obrambe ter izvajanje drugih glavnih nalog. 

Premestljivost sil z mirnodobne lokacije na območje operacij se bo zagotavljala z 
zmogljivostmi strateškega transporta, pripravo nacionalne infrastrukture ter potrebnih 
sil in sredstev za učinkovito in pravočasno premeščanje sil. 

Povečanje premičnosti poveljstev in enot na območje delovanja se bo zagotavljalo z 
nabavo bojnih vozil in zračnim transportom taktičnega dosega. Premičnost bo 
zagotovljena za vse premestljive sile in za del nepremestljivih sil. 

Vzdrževanje potrebne ravni bojne učinkovitosti enot se bo zagotavljalo za čas 
trajanja operacije s pravočasnim planiranjem, zagotavljanjem in pripravo potrebnih sil 
in sredstev. Zagotovljena bo premičnost ter učinkovito izvajanje oskrbe samostojno 
ali v sodelovanju z drugimi državami. Premestljive enote Slovenske vojske bodo 
organizirane in opremljene za samostojno delovanje za najmanj 30 dni. 

Razpoložljivost sil in prehajanje enot v različne stopnje pripravljenosti bo usklajeno s 
standardi Nato in skladno z operativnimi cikli enot. Sile bodo usposobljene, 
opremljene in pripravljene za izvedbo konkretne naloge pod določenimi pogoji in v 
določenem času. 

Sposobnost preživetja in zaščite sil na bojišču se bo zagotavljala s potrebno aktivno 
in pasivno zaščito ljudi, ustrezno opremo in infrastrukturo, premičnostjo, ustrezno 
zdravstveno oskrbo in zračno obrambo. Sposobnost preživetja bo povečana tudi z 
uporabo podatkov sistema zgodnjega odkrivanja in opozarjanja, ki ga ima Nato in 
uvajanjem lastnih elementov sistema zgodnjega odkrivanja in opozarjanja. 

Učinkovitost bojevanja se bo zagotavljala z razvojem in modernizacijo bojnih in 
nebojnih sistemov, z uporabo novih tehnologij, ustrezno stopnjo usposobljenosti ter 
motiviranosti pripadnikov za izvedbo nalog. Učinkovit sistem poveljevanja in kontrole 
ter komunikacij bo zagotovljen z modernizacijo, s katero se bo prednostno 
zagotavljalo potrebno informacijsko podporo in povezljivost s poveljstvi in enotami 
Nata. 

Učinkovitost obveščevalne zagotovitve se bo zagotavljala z razvojem obveščevalne 
dejavnosti, ki bo s svojimi organizacijskimi in tehnološkimi rešitvami zadovoljevala 
nacionalne vojaške potrebe in delovanje Slovenske vojske znotraj zavezništva. Pri 
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tem bo odločilnega pomena funkcionalno povezovanje obveščevalne dejavnosti 
vojske in Ministrstva za obrambo. 

Doseganje zahtevane stopnje tehnične in funkcionalne povezljivosti z drugimi 
vojaškimi organizacijami, bo zagotovljeno z uvajanjem standardov Nata pri 
organiziranosti, načinu delovanja in opremljanja vojske. 

3.5. DOKTRINA DELOVANJA SLOVENSKE VOJSKE 

Doktrina delovanja Slovenske vojske bo upoštevala nacionalne značilnosti ter 
standarde in načela zveze Nato. Doktrinarne rešitve se bodo prilagajale razvoju 
Slovenske vojske in spremembam v zvezi Nato. 

V Slovenski vojski bo zagotovljena potrebna zmogljivost presoje, načrtovanja, 
premeščanja, vzdrževanja in poveljevanja s silami doma in v tujini. Zagotovljena 
bodo ustrezna sredstva za poveljevanje ter obdelavo (obveščevalnih) podatkov in 
informacij na strateški ravni. Na operativni ravni bodo potrebe po zmogljivostih že 
izbrane in določene. Osnovne vojaške enote, ki jih bo vojska potrebovala za 
izvajanje mednarodnih operacij oziroma aktivnosti, bodo v principu taktično 
samozadostne enote (načelno ravni bataljona). Te enote bodo sestavljene in 
usposobljene za delovanje po načelih oblikovanja sil za izvedbo določene naloge (v 
nadaljnjem besedilu: namenske sile). Hkrati bodo to ključne vojaške zmogljivosti za 
izvajaje drugih nalog. 

Slovenska vojska bo sposobna izvajati na območju države združeno bojevanje na 
ravni brigade oziroma Organiziranja, premeščanja in uporabe dveh bataljonskih 
taktičnih skupin avtonomno na dveh različnih smereh, z ognjeno podporo višje ravni 
ali v sestavi višje enote. 

Slovenska vojska bo sposobna za obrambo nacionalnega ozemlja v enem letu 
organizirati združeno taktično enoto brigadne ravni, ki bo sposobna izvajati vse 
kopenske oblike delovanja v sestavi višje enote zavezništva in ob ognjeni podpori 
zaveznikov, oziroma dve združeni taktični enoti brigadne ravni v daljšem časovnem 
obdobju. Sposobna bo uporabljati bojne multiplikatorje sistema poveljevanja po 
pridodanih elementih. Sistem poveljevanja in kontrole bo omogočal vključevanje v 
podobne sodobne sisteme zveze Nato. 

Republika Slovenija bo zagotovila premestljivost vseh sil, ki bodo načrtovane za 
izvajanje zavezniškega delovanja izven državnega ozemlja. 

Del enot Slovenske vojske za zagotovitev bojnega delovanja bo namensko 
organiziran, usposobljen in opremljen za podporo preme&tljivim enotam. 

Nepremestljive sile bodo, poleg prostih zmogljivosti premestljivih sil, glavna podpora 
sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter drugim državnim organom 
in javnim institucijam. 

Slovenska vojska bo v sodelovanju z zavezniki, zagotovila potrebne zmogljivosti za 
učinkovito delovanje operacij v zračnem prostoru. Glede na možne grožnje iz zraka 
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bo organizacija poveljevanja in kontrole zagotavljala pogoje za hitro izvedbo 
odločitev na politično-vojaški ravni v miru in v vojni. Elementi sistema bodo povezljivi 
z zavezniškimi sistemi in bodo neposredno podpirali postopno integracijo v združen 
sistem razširjene zračne obrambe zveze Nato. 

Zagotovljene bodo zmogljivosti za taktični vertikalni manever bojne skupine na 
ozemlju Republike Slovenije in za podporo delovanja bataljonski taktični skupini v 
vseh oblikah bojnega delovanja ali bojne podpore. Zmogljivosti za taktični vertikalni 
manever bodo omogočale taktični premik pehotne čete v enem naletu. 

Slovenska vojska bo v sodelovanju z zavezniki razvijala potrebne zmogljivosti za 
učinkovito delovanje na morju in pod njim. Zagotavljala bo varen dostop in varovanje 
pomorskih poti ter pristanišča Koper. Obramba slovenskega akvatorija se bo izvajala 
tudi z večnamenskimi bojnimi sistemi s kopna, s posebnim poudarkom na 
racionalizaciji in poenotenju bojnih sredstev. 

Kljub pospešenemu procesu preoblikovanja Slovenske vojske bo Republika 
Slovenija ohranjala nekatere posebnosti na vojaškem področju, kot sta prostovoljno 
vojaško usposabljanje za obrambo države ter oblikovanje strateške rezerve kadrov, 
oborožitve in opreme (koncept t.i. tretjega kroga). Te rezerve bodo v primeru potrebe 
omogočale nadomeščanje izgub in povečanje zmogljivosti vojske, v skladu z 
nacionalnimi in zavezniškimi ocenami ogroženosti. Zato se bo ohranjala vojaška 
evidenca tako, da bodo strateške rezerve oblikovane okoli 20.000 pripadnikov 
Slovenske vojske. Izvedene bodo tudi druge priprave z namenom, da bi bila lahko 
operativna zmogljivost teh sestav dosežena v dveh letih. Aktiviranje teh zmogljivosti 
bo temeljilo na politični odločitvi. Vojaško opremo in oborožitev za vzdrževanje teh 
zmogljivosti bo Republika Slovenija prikazovala v skladu š sprejetimi mednarodnimi 
pogodbami. Za upravljanje s strateškimi rezervami in njihovo aktiviranje bodo skrbela 
teritorialno razmeščena razvojna jedra. Ob povečani nevarnosti napada na državo 
oziroma v neposredni vojni nevarnosti ali ob razglasitvi vojnega ali izrednega stanja 
je možna tudi ponovna uvedba izvajanja vseh sestavin splošne vojaške obveznosti. 

3.6. STRUKTURA SLOVENSKE VOJSKE 

3.6.1. RAZVRSTITEV SIL 

Glede na vlogo v bojevanju se bodo sile Slovenske vojske delile na: 
- sile za bojevanje, ki bodo namenjene, da z ognjeno močjo in manevrom 

premagajo nasprotnika oziroma mu povzročijo čim večje izgube; 
- sile za bojno podporo, ki bodo namenjene zagotavljanju ognjene moči in 

operativno podporo silam za bojevanje; 
- sile za zagotovitev bojnega delovanja, ki bodo namenjene zagotavljanju podpore 

bojnim silam, predvsem na področju administrativne podpore in logistike; 
- sile za podporo poveljevanja in kontrole, ki bodo namenjene zagotavljanju 

neprekinjenega delovanja funkcij poveljevanja in kontrole. 

Glede na sposobnost premeščanja se bodo sile delile na: 
- premestljive sile, ki bodo organizirane, opremljene in usposobljene za izvajanje 

vseh nalog doma in v tujini; 
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- nepremestljive sile, ki bodo organizirane, opremljene in usposobljene za izvajanje 
nalog na nacionalnem ozemlju, podporo in dopolnjevanje premestljivih sil, 
podporo sil zavezništva in drugih nalog v nacionalni pristojnosti na območju 
države in v njeni neposredni bližini. 

Veliko število nalog vojske bo zahtevalo načrtno razpoložljivost in načrtno 
zagotavljanje sil v različnih stopnjah pripravljenosti. Glede na stopnjo pripravljenosti 
se bo vojska delila na: 
- sile v visoki stopnji pripravljenosti, ki bodo zagotavljale doseganje polne bojne 

pripravljenosti v največ 90 dneh. Namenjene bodo izvajanju nalog pri zaščiti 
nacionalnih interesov ter za delovanje v zavezništvu. Sile v visoki stopnji 
pripravljenosti bodo, razen sil za nadzor zračnega prostora, v celoti 
premestljivega tipa. Opremljene in usposobljene bodo za delovanje na celotnem 
območju države in zunaj nje. Praviloma bodo popolnjene s stalno sestavo; 

- sile v nizki stopnji pripravljenosti, ki bodo imele od 91 do 180 dnevni rok za 
doseganje polne bojne pripravljenosti. Namenjene bodo predvsem podpori 
delovanja sil v visoki stopnji pripravljenosti in njihovi dopolnitvi. Popolnjene bodo s 
poklicno sestavo in pogodbeno rezervo; 

- sile z daljšim časom vzpostavitve, ki bodo imele več kot leto dni za doseganje 
polne bojne pripravljenosti. Namenjene bodo za nacionalno obrambo in 
dopolnjevanje sil. Popolnjene bodo pretežno z rezervno sestavo. 

Glede na čas pripravljenosti se bodo poveljstva in enote delile še na kategorije 
pripravljenosti, kot je določeno za sile zveze Nato. 

3.6.1.1. SILE ZA BOJEVANJE 

Sile za bojevanje bodo sestavljene iz motoriziranih, oklepnih, oklepno-mehaniziranih 
in gorskih enot ter enote za specialno bojevanje. Organizirane bodo v brigadni 
strukturi in samostojnih enotah pri Poveljstvu sil Slovenske vojske. 

Motorizirani bataljon bo temeljna enota, namenjena za bojno delovanje v nacionalni 
in kolektivni obrambi ter za izvajanje operacij za podporo miru. Slovenska vojska bo 
imela tri motorizirane bataljone, ki bodo uvrščeni v kategorijo premestljivih sil v visoki 
stopnji pripravljenosti. Prvi motorizirani bataljon bo dosegel končno operativno 
zmogljivost v letu 2006, drugi v letu 2007 in tretji v letu 2009. 

Oklepni in oklepno - mehanizirani bataljon bosta nosilca manevrskega bojevanja. 
Oba bataljona bosta uvrščena v kategorijo nepremestljivih sil v nizki stopnji 
pripravljenosti. V strukturi vojske bosta ostala do konca življenjske dobe tankov kot 
glavnih bojnih sistemov, ko bodo ti zamenjani z ustreznimi novimi bojnimi sistemi. 

Gorski bataljon bo bojna enota, namenjena predvsem za protipehotno delovanje v 
visokogorju. Uvrščen bo v kategorijo nepremestljivih sil v nizki stopnji pripravljenosti, 
del enote pa bo lahko uvrščen v kategorijo premestljivih sil. 

Enota za specialno bojevanje bo bojna enota, namenjena izvidovanju, iskanju in 
reševanju ter izvajanju drugih oblik specialnega bojevanja. Enota bo uvrščena v 
premestljive sile v visoki stopnji pripravljenosti. Organizacijsko bo lahko delovala kot 

)Q4 71 poročevalec, št. 89 



[ IEL0VNA TELES/ J 

ODBOR ZA OBRAMBO ^ 

samostojna enota ali kot del obveščevalno izvidniškega bataljona. Dolgoročno bo 
razvijala predvsem zmogljivost za izvajanje nalog globinskega izvidovanja. 

3.6.1.2. SILE ZA BOJNO PODPORO 

Sile za bojno podporo bodo sestavljene iz inženirskih in artilerijskih enot, enot 
radiološke, kemične in biološke obrambe, enot za zračno obrambo, pomorskih enot 
in enot za zračni transport. 

Inženirski bataljon bo zagotavljal premičnost bojnih enot in oviranje nasprotnika. Z 
delom zmogljivosti bo podpiral delovanje premestljivih sil pri skupnem delovanju 
izven območja države. Bataljon bo končne operativne zmogljivosti dosegel leta 2008. 
Uvrščen bo v nepremestljive sile v nizki stopnji pripravljenosti. Del bataljona bo 
uvrščen v kategorijo premestljivih sil v visoki stopnji pripravljenosti in se bo prilagajal 
namenskim silam, kadar bo v njihovi sestavi. 

Artilerijski bataljon bo zagotavljal ognjeno podporo enotam Slovenske vojske. 
Opremljen bo z dvema tipoma orožij (kalibra 155 mm in 105 mm). Bataljon bo 
končne operativne zmogljivosti dosegel leta 2006. Uvrščen bo v nepremestljive sile v 
nizki stopnji pripravljenosti. Del bataljona bo uvrščen v kategorijo premestljivih sil v 
visoki stopnji pripravljenosti in se bo prilagajal namenskim silam, kadar bo v njihovi 
sestavi. 

Bataljon radiološke, kemične in biološke obrambe bo zagotavljal zmogljivosti za 
radiološko, kemično in biološko detekcijo ter dekontaminacijo enot. Končne 
operativne zmogljivosti bo dosegel leta 2009. Bataljon bo uvrščen v kategorijo 
premestljivih sil v visoki stopnji pripravljenosti. 

Bataljon zračne obrambe bo namenjen za zračno obrambo enot in ključnih objektov, 
pomembnih za obrambo, na malih in srednjih višinah. Bataljon bo končne operativne 
zmogljivosti dosegel do leta 2012. Uvrščen bo v nepremestljive sile v nizki stopnji 
pripravljenosti. Del bataljona bo uvrščen v kategorijo premestljivih sil v visoki stopnji 
pripravljenosti in se bo prilagajal namenskim silam, kadar bo v njihovi sestavi. 

Mornariški divizion bo namenjen zagotavljanju zmogljivosti za delovanje na in pod 
morjem. Divizion bo končne operativne zmogljivosti dosegel do 2015. Uvrščen bo v 
nepremestljive sile v nizki stopnji pripravljenosti. Del diviziona bo v visoki stopnji 
pripravljenosti s poudarkom na izvajanju nalog iskanja in reševanja na morju ter 
izvajanja nalog pod morjem. 

Helikopterski bataljon bo namenjen zagotavljanju podpore bojnega delovanja s 
težiščem na zagotavljanju vertikalnega manevra. V sestavi helikopterskega bataljona 
bodo razvite zmogljivosti zračnega transporta poškodovancev in ranjencev. Bataljon 
bo končne operativne zmogljivosti dosegel do leta 2014. Uvrščen bo v premestljive 
sile v visoki stopnji pripravljenosti in se bo prilagajal namenskim silam, kadar bo v 
njihovi sestavi. 
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3.6.1.3. SILE ZA ZAGOTOVITEV BOJNEGA DELOVANJA 

Sile za zagotovitev bojnega delovanja bodo sestavljene iz poveljniško logističnih 
enot, letalske baze, poveljstev in vojaško teritorialnih enot, logističnega centra, 
zdravstvenega centra in enote vojaške policije. 

Poveljniško logistični bataljon bo namenjen zagotovitvi bojnega delovanja poveljstva 
brigade in enot v sestavi. Končne operativne zmogljivosti bo dosegel leta 2009. 
Bataljon bo uvrščen v premestljive sile v visoki stopnji pripravljenosti. 

Letalska baza bo namenjena zagotovitvi letalskih dejavnosti na območju letališč ter 
zmogljivosti za delovanje letališč, vključno s splošno logistično podporo, varovanjem, 
oskrbo in vzdrževanjem letalskih tehničnih sredstev, vzdrževanjem letališke 
infrastrukture in za podporo države gostiteljice. V sestavi baze bo delovala tudi 
letalska transportna enota. Letalska baza bo uvrščena v nepremestljive sile v visoki 
stopnji pripravljenosti. Del baze bo uvrščen v kategorijo premestljivih sil v visoki 
stopnji pripravljenosti in se bo prilagajal namenskim silam, kadar bo v njihovi sestavi. 

Vojaško teritorialne enote bodo namenjene za izvajanje nalog za varovanje ozemlja 
in vitalnih infrastrukturnih objektov, opravljanje nalog vojaške teritorialne logistike, 
delovanje pretežnega dela vojaške infrastrukture ter zagotavljanje pogojev za 
povečanje obsega in strukture sil nad z organizacijsko mobilizacijskim razvojem 
določenim obsegom. Sodelovale bodo z nosilci civilne obrambe pri materialno 
zdravstveni oskrbi na lokalni in regionalni ravni ter izvajale del nalog podpore države 
gostiteljice. 

Za izvajanje bojnih nalog bodo po mobilizaciji, v okviru območja odgovornosti 
vojaškega teritorialnega poveljstva, razvite enote različnih namembnosti od voda do 
čete. Organizirane bodo po modularnem principu in praviloma ne bodo zapuščale 
območja odgovornosti. Opremljene bodo s pehotno oborožitvijo. Razvrščene bodo v 
nepremestljive sile z daljšim časom za doseganje bojne pripravljenosti. 

V sestavi vojaško teritorialnih enot bodo enote za varovanje objektov, enote za bojni 
nadzor ozemlja, inženirske enote ter logistične enote. 

9 
Logistični center bo namenjen organiziranju in izvajanju tehničnega vzdrževanja 
zahtevnejših materialnih sredstev na vseh stopnjah, razen letalskih in mornariških 
tehničnih sredstev. Izvajal bo oskrbo in transport materialnih sredstev do enot 
Slovenske vojske ter vzdrževal infrastrukturo. Zagotavljal bo nabavo, skladiščenje, 
vzdrževanje zalog in rezerv vojske, distribucijo in izločanje materialnih sredstev iz 
uporabe. Izvajal bo specialistično usposabljanje za logistične vojaške evidenčne 
dolžnosti. Končne operativne zmogljivosti bo dosegel leta 2009. Center bo uvrščen v 
kategorijo nepremestljivih sil v nizki stopnji pripravljenosti. Del centra bo uvrščen v 
kategorijo premestljivih sil v visoki stopnji pripravljenosti in se bo prilagajal 
namenskim silam, kadar bo v njihovi sestavi. 

Zdravstveni center bo namenjen za zagotavljanje druge ravni zdravstvene oskrbe 
enot, izvajanje nalog s področja medicine dela, zdravstvene oskrbe pripadnikov 
vojske in veterinarske oskrbe. Usmerjal bo razvoj in delovanje zdravstvene in 
veterinarske oskrbe. Center bo končne operativne zmogljivosti dosegel leta 2007. 
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Uvrščen bo v kategorijo nepremestljivih sil z daljšim časom vzpostavitve. Del centra 
bo uvrščen v kategorijo premestljivih sil v visoki stopnji pripravljenosti in se bo 
prilagajal namenskim silam, kadar bo v njihovi sestavi. 

Bataljon vojaške policije bo namenjen izvajanju vojaškopolicijskih nalog ter nalog 
protidiverzantske in protiteroristične zaščite v vojaških objektih ter okoliših teh 
objektov. Končne operativne zmogljivosti bo dosegel leta 2005. Bataljon bo uvrščen 
v premestljive sile v visoki stopnji pripravljenosti. 

3.6.1.4. ENOTE ZA PODPORO POVELJEVANJA IN KONTROLE 

Enote za podporo poveljevanja in kontrole bodo sestavljale enote za zveze, enota za 
nadzor zračnega prostora in obveščevalno izvidniške enote. 

Bataljon za zveze bo namenjen za zagotavljanje delovanja stacionarnega in 
premičnega komunikacijskega in informacijskega sistema vojske ter nadzor in 
upravljanje komunikacijskih in informacijskih sistemov na strateški in operativni ravni. 
Bataljon bo končne operativne zmogljivosti dosegel leta 2007. Uvrščen bo v 
nepremestljive sile v visoki stopnji pripravljenosti. Del enote bo uvrščen v kategorijo 
premestljivih sil v visoki stopnji pripravljenosti in se bo prilagajal namenskim silam, 
kadar bo v njihovi sestavi. 

Bataljon za nadzor zračnega prostora bo namenjen za neprekinjeno izvajanje 
nadzora in kontrole zračnega prostora Republike Slovenije. Z večjim delom 
zmogljivosti bo neposredno zagotavljal delovanje in postopno integracijo Slovenske 
vojske v združen sistem razširjene zračne obrambe zveze Nato. Končne operativne 
zmogljivosti bo dosegel leta 2009. Uvrščen bo v nepremestljive sile v visoki stopnji 
pripravljenosti. 

Obveščevalno izvidniški bataljon bo namenjen zbiranju, analiziranju ter posredovanju 
vojaških obveščevalnih podatkov in informacij uporabnikom na strateški in operativni 
ravni. V sestavi bataljona bodo enota brezpilotnih letal, enota za elektronsko 
bojevanje, enota globinskih izvidnikov, enota za psihološke operacije, ter poveljniška 
in logistična enota. Bataljon bo končne operativne zmogljivosti dosegel leta 2009. 
Uvrščen bo v kategorijo nepremestljivih sil v visoki stopnji pripravljenosti. Del enote 
bo uvrščen v kategorijo premestljivih sil v visoki stopnji pripravljenosti in se bo 
prilagajal namenskim silam, kadar bo v njihovi sestavi. 

3.6.2. POVELJNIŠKA STRUKTURA IN POVELJSTVA SLOVENSKE VOJSKE 

Generalštab Slovenske vojske je po obstoječi zakonski ureditvi organ v sestavi 
Ministrstva za obrambo in najvišji vojaški strokovni organ za poveljevanje z vojsko. 
Namenjen je opravljanju vojaško strokovnih nalog, ki se nanašajo na razvoj, 
načrtovanje, organizacijo, usposabljanje in delovanje Slovenske vojske. 

Razmejitev področij dela med Generalštabom Slovenske vojske in upravnim delom 
Ministrstva za obrambo še ni ustrezna in kot vizija razvoja na tem področju je 
določena integrirana struktura Ministrstva za obrambo kot končni cilj. Nadaljnja 
temeljita analiza procesov in funkcij v obrambnem sistemu bo podlaga za 
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vzpostavitev bodoče organizacijske strukture Ministrstva za obrambo po zgledu na 
sodobne obrambne sisteme, ki bo omogočala racionalizacijo in optimizacijo izvajanja 
procesov ter funkcij. Glede na normativno ureditev javne uprave bodo nekatere 
rešitve, ki določajo organizacijske oblike v Ministrstvu za obrambo, v daljšem 
prihodnjem obdobju verjetno spremenjene skladno s potrebami, ki jih bodo 
narekovale izkušnje in razvojne potrebe. 

Skrajni ciljni rok za integracijo upravnih in strokovnih nalog obrambe ter poslovnih 
funkcij v Ministrstvu za obrambo in vojski je predviden za leto 2008. Prvi integracijski 
procesi so načrtovani tako, da bodo končani predvidoma v letu 2006 z vzpostavitvijo 
integrirane civilno-vojaške strukture na obveščevalnem in varnostnem področju, 
področju informatike in komunikacij, protokola in obveščanja javnosti ter operativne 
logistike v okviru vojske oziroma poslovnega dela logistike (nabava, finance, javna 
naročila itd.) v ločenih organizacijskih enotah Ministrstva za obrambo za področje 
financ, računovodstva in nabave. 

Poveljstvo sil Slovenske vojske je združeno poveljstvo za delovanje na operativni in 
taktični ravni. Poveljstvo bo odgovorno za pripravljenost, dopolnjenost in 
usposobljenost podrejenih poveljstev in enot. Poveljstvo sil bo vodilo delovanje 
Slovenske vojske v tujini, načrtovanje in vodenje operacij v zračnem prostoru 
Republike Slovenije v miru ter za njihovo usklajevanje z zavezništvom. 

Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje bo vodilo selekcijo in 
usposabljanje vojakov, usposabljanje in izobraževanje vojaškega osebja na vseh 
ravneh. Razvijalo in preizkušalo bo doktrine in pravila, določalo standarde bojne 
usposobljenosti ter sodelovalo pri evalvacijah enot in poveljstev. V njegovi sestavi 
bodo centri (za doktrino in razvoj, usposabljanje in bojno usposabljanje) in šole (za 
podčastnike in častnike, letalska šola, gorska šola, šola tujih jezikov in poveljniško 
štabna šola). Predvidoma bo ustanovljeno do leta 2005. 

Poveljstvo za zagotovitev delovanja bo namenjeno načrtovanju, organizaciji in 
koordinaciji logistične zagotovitve delovanja vojske, usklajevanju aktivnosti in nalog 
materialno zdravstvene oskrbe, premikov in podpore države gostiteljice. Izvajalo bo 
vzdrževanje infrastrukture in nadzor ozemlja. Združevalo bo zmogljivosti logističnega 
centra, zdravstvenega centra, letalske baze, vojaško teritorialnih poveljstev in enot 
ter enote vojaške policije. Predvidoma bo ustanovljeno do leta 2005. 

Poveljstvo brigade bo organ poveljevanja in kontrole z enotami v sestavi brigade. 
Odgovorno bo za pripravljenost, popolnjenost in usposobljenost podrejenih enot. 

3.6.3. SISTEM VOJAŠKEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA 

Sistem vojaškega izobraževanja in usposabljanja bo obsegal temeljno, osnovno in 
dopolnilno vojaško izobraževanje in usposabljanja. Zagotavljal bo sistematično in 
načrtno pripravo za začetne dolžnosti v vojaškem poklicu, stalno nadgradnjo vojaško 
strokovne usposobljenosti, usposabljanje za opravljanje tipičnih dolžnosti v okviru 
posameznega vojaškega poklica ter usposabljanje vojaških enot' za učinkovito 
izvajanje nalog. Sistem bo omogočal redne oblike izobraževanja in usposabljanja (iz 
dela), izobraževanje in usposabljanje ob delu in na daljavo. Po obsegu, organizaciji 
in vsebini izobraževanja in usposabljanja se bo prilagajal načrtovani strukturi in 
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nalogam vojske, s težiščem na praktičnem usposabljanju posameznika in osnovnih 
taktičnih enot. Zagotavljal bo takšno raven vojaške izobrazbe in usposobljenosti, ki 
bo omogočala gibljivost vojaškega kadra znotraj celotnega obrambnega sistema ter 
tudi prehodnost iz civilnih poklicev v vojaške in obratno. Posebna pozornost bo 
usmerjena v razvoj osnovnih vojaških veščin in vojaških ved. 

Nosilec vojaškega izobraževanja in usposabljanja ter znanstveno raziskovalnega 
dela in tehnološkega razvoja vojske bo poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje 
in usposabljanje. Pri izvajanju vojaškega izobraževanja in usposabljanja bo 
sodelovalo z domačimi in tujimi izobraževalnimi institucijami ter enotami Slovenske 
vojske. S sodelovanjem civilnih izobraževalnih ustanov se bodo izvajale predvsem 
najvišje oblike izobraževanja (podiplomski študij). Z vgradnjo vojaških modulov v 
programe višjih in visokih strokovnih šol ter fakultet se bo izvajalo tudi izobraževanje 
za pridobitev osnovne izobrazbe. Dopolnilno vojaško izobraževanje in usposabljanje 
se bo deloma lahko izvajalo v tujini. 

Center za doktrino in razvoj bo nosilec izdelave doktrin in pravil, znanstveno 
raziskovalnega dela in tehnološkega razvoja vojske, razvoja in evalvacije 
oborožitvenih sistemov ter programiranja specialističnega izobraževanja in 
usposabljanja. Sodeloval bo pri izdelavi formacij Slovenske vojske in evalvaciji 
poveljstev in enot. Center bo aktivno sodeloval pri izvedbi programov izobraževanja 
in usposabljanja, nadzoroval kvaliteto izvedbe pedagoških procesov ter vodil in 
usmerjal podeljevanje pravic predavati na vojaških šolah. Začetne operativne 
zmogljivosti bo dosegel konec leta 2004, polne operativne zmogljivosti pa leta 2006. 

Center za usposabljanje bo nosilec temeljnega vojaškega strokovnega usposabljanja 
vojaškega osebja stalne in rezervne sestave. Izvajal in usmerjal bo izvajanje 
temeljnega in osnovnega vojaškega usposabljanja vojakov za pridobitev vojaške 
evidenčne dolžnosti ter koordinacijo specialističnega usposabljanja. Sodeloval bo pri 
izdelavi in vzpostavljanju standardov za urjenje posameznika, skupine in oddelka 
pehote. Določene oblike usposabljanja bo izvajal v stalnih organizacijskih oblikah. 
Praviloma bo center edina vstopna točka za zaposlovanje v vojski. 

Center za bojno usposabljanje bo namenjen za organizacijo in izvajanje bojnih urjenj 
z bojnimi streljanji od ravni čete navzgor in poveljniško štabnih vaj s poudarkom na 
računalniško podprtih procesih. Prilagajal se bo procesom doseganja končnih 
operativnih sposobnosti enot. Na vseh področjih usposabljanja bo vzpostavil tesno 
sodelovanje s centrom za doktrino in razvoj, na področju štabnih vaj pa predvsem s 
poveljniško štabno šolo. Vodilo pri zagotavljanju pogojev urjenja bodo standardi, 
uveljavljeni v zvezi Nato. Urjenja enot se bodo praviloma izvajala na vadiščih in 
streliščih Slovenske vojske, urjenje taktičnih skupin bataljonske ravni in vaje 
premeščanja pa tudi v tujini. 

šola za podčastnike bo nosilec osnovnega vojaškega strokovnega izobraževanja in 
usposabljanja podčastnikov in nižjih vojaških uslužbencev. Izvajala in usklajevala bo 
dopolnilno usposabljanje za začetne poveljniške dolžnosti do ravni voda in 
koordinirala izvajanje osnovnega specialističnega usposabljanja. Izvajala bo 
nadaljnje izobraževanje nižjih in višjih podčastniških dolžnosti. Usposabljanje in 
izobraževanje bo izvajala za poveljniško-enotovne, specialistične in štabne dolžnosti 
podčastnikov in nižjih vojaških uslužbencev. 
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Šola za častnike bo nosilec osnovnega vojaškega strokovnega izobraževanja in 
usposabljanja častnikov. Pristojna bo za koordinacija in izvajanje dopolnilnega 
usposabljanje za začetne poveljniške dolžnosti do ravni čete. Šola bo usklajevala 
izvajanje temeljnega specialističnega usposabljanja. 

Letalska šola bo nosilec šolanja pilotov in drugega letalskega strokovnega osebja za 
pridobitev osnovnih licenc za opravljanje poklica ter usposabljanja za tip zrakoplova 
in vsa posebna letalska pooblastila. Razvoj šole bo ob vzdrževanju mednarodno 
priznanega statusa po združenih letalskih predpisih usmerjen v oblikovanje 
nacionalne letalske šole, pristojne za šolanje poklicnih pilotov in letalskega 
tehničnega osebja za potrebe državnih organov Republike Slovenije in po posebni 
odločitvi tudi nacionalnega letalskega prevoznika. Letaiska šola bo izvajala šolanje 
vojaškega osebja tudi na obstoječih letalih PC 9 dokler zaradi iztrošenosti ne bodo 
izločeni iz uporabe 

Gorska šola bo nosilec usposabljanja za pridobitev strokovne usposobljenosti za 
specialistično področje bojevanja v gorah. Predvidoma bo organizirana v okviru 
Centra za bojno usposabljanje. 

šola tujih jezikov bo nosilec izobraževanja tujih jezikov po standardih zveze Nato 
(prednostno angleščine, francoščine in nemščine) za pripadnike enot, organov in 
organizacij s področja nacionalne varnosti Republike Slovenije in Partnerstva za mir 
ter učenja slovenščine kot tujega jezika. Šola bo tudi nosilec prevajalske dejavnosti 
in lektoriranja, jezikovne verifikacije standardov ter vojaških publikacij zavezništva in 
vojaško terminološkega usposabljanja za pripadnike vojske. Pod okriljem 
mednarodnega sodelovanja šol bo nadaljeval z delom center Partnerstva za mir za 
jezike. 

Poveljniško štabna šola bo nosilec vseh oblik nadaljevalnega izobraževanja 
častnikov in vojaških uslužbencev. Izobraževanje bo potekalo na treh ravneh. 
Poveljniško štabna raven bo pogoj za vključevanje v delo štabov( poveljstev). Druga 
in tretja raven bosta zagotavljali selekcijsko poveljniško izobraževanje, primerljivo z 
generalštabnimi in obrambnimi šolami v tujini. Predstavljala bo mesto intelektualne 
izmenjave razvojnih konceptov, idejnih rešitev in njihove validacije. S svojimi izdelki 
bo šola prispevala k sistemskim in konceptualnim rešitvam na področju razvoja in 
delovanja vojske. Sodelovala bo v pripravi posameznikov za delo v tujini. 

3.7. KADROVSKI SISTEM IN UPRAVLJANJE KADROV 

S preoblikovanjem vojske bo vzpostavljeno novo razmerje med posameznimi 
kategorijami pripadnikov vojske. Slovenska vojska bo nadaljevala popolnjevanje s 
poklicnimi pripadniki in pogodbeno rezervo ter s tem povečevala operativne 
sposobnosti sil. Delovno pravni status vojaških oseb bo prilagojen nalogam in načinu 
delovanja poklicne vojske in primerljiv 2 rešitvami v državah članicah Nata. Posebna 
pozornost bo namenjena motiviranju, nagrajevanju, izobraževanju in usposabljanju 
ter odpustu pripadnikov iz vojske. Predvidoma bo treba zagotoviti obvezno služenje v 
pogodbeni rezervi po preteku pogodbe o zaposlitvi v poklicni sestavi. 

3. 
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Na podlagi načrta razvoja kadrov in kariernih poti bo uveljavljen dopolnjen način 
pridobivanja kadrov in popolnjevanja vojske s kariernimi in pogodbenimi pripadniki. 
Odpravljene bodo pomanjkljivosti pri izvajanju kadrovskih postopkov, kar bo 
omogočilo vzpostavitev transparentnega kadrovskega sistema in njegovo 
primerljivost z vojaškimi kadrovskimi sistemi držav članic zavezništva. 

Izvajanje vojaške dolžnosti se bo obnovilo v primeru povečane nevarnosti napada na 
državo, neposredne vojne nevarnosti oziroma v primeru razglasitve izrednega ali 
vojnega stanja. Temu cilju bodo prilagojene obrambne priprave države v miru, 
vključno s potrebnim vzdrževanjem in vodenjem vojaške evidence ter drugih priprav 
za ponovno izvajanje sestavin splošne vojaške dolžnosti. 

3.8. LOGISTIKA 

3.8.1. KONCEPT LOGISTIKE 

Z zmanjšanjem obsega vojne sestave in prestrukturiranjem sil za izvajanje novih 
nalog bo vzpostavljen nov model organiziranosti logistike ter nova struktura in 
popolnitev logističnih elementov in enot. Osnova za zagotovitev učinkovitosti 
delovanja bo ustrezno razmerje med logistično avtonomnostjo in naslanjanjem na 
zmogljivosti zavezniških in civilnih virov, praviloma na podlagi pogodbenih odnosov. 
Delovanje in vzpostavitev logistične organiziranosti vojske po vstopu v zavezništvo 
presega nacionalne okvire. 

Logistična zagotovitev delovanja v Nato vodenih operacijah bo temeljila na 
nacionalni logistični podpori in določeni stopnji večnacionalne podpore. V 
večnacionalni podpori bo lahko šlo za specializirano vlogo, vlogo vodilne države ali 
večnacionalno združeno enoto za logistično podporo. 

Zmogljivosti bodo organizirane v sestavi poveljstva za zagotovitev delovanja, v 
poveljniško logističnem bataljonu in poveljniško logističnih enotah v sestavi 
bataljonov. 

Izveden bo prehod iz logistične organiziranosti po službah na organiziranost po 
funkcionalnih področjih (oskrbovanje, premiki in transport, vzdrževanje materialnih 
sredstev, zdravstvena zagotovitev, vojaška infrastruktura ter finančna zagotovitev). 
Uveljavljene bodo spremembe v povezovanju z organi civilne obrambe na področju 
podpore države gostiteljice in materialno zdravstvene oskrbe. Tretja in četrta raven 
zdravstvene oskrbe vojske se bosta izvajali v sistemu javnega zdravstva. Določeni in 
uveljavljeni bodo standardi logistične samozadostnosti po nivojih in strukturi sil v 
skladu z doseganjem končnih operativnih sposobnosti osnovnih enot. 

Oblikovan bo celovit informacijski sistem logistike, ki bo omogočal večjo odzivnost 
vojaške logistike, kompatibilnost in izmenjavo podatkov ter informacij znotraj 
obrambnega sistema Republike Slovenije in z informacijskimi sistemi zveze Nato. 
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3.8.2. SISTEM OPREMLJANJA 

Spremembe v sistemu opremljanja bodo omogočile vzpostavitev enotnega in 
racionalnega sistema opremljanja, ki bo podpiral razvoj ciljnih zmogljivosti vojske in 
bo sposoben integrirati različne finančne vire. Integracija procesa opremljanja bo 
obsegala vse faze opremljanja od identifikacije projektov do izvzema opreme in 
oborožitve iz uporabe. Spremembe v organizacijski strukturi Ministrstva za obrambo 
bodo usmerjene v zmanjševanje števila izvajalcev opremljanja. Do konca 2005 bo 
vzpostavljena povezava sistema opremljanja s sistemom obrambnega planiranja. 

V opremljanje vojske z vojaško opremo in oborožitvijo kot tudi vzdrževanje, se bo v 
skladu s svojimi tehnološkimi zmožnostmi in ustreznimi programi vključevala 
nacionalna industrija. 

Za financiranje programov opremljanja vojske do leta 2007 bo značilno povečevanje 
rednih proračunskih sredstev ob hkratnem zmanjševanju finančnih virov na podlagi 
posebnega zakona o zagotavljanju sredstev za temeljne razvojne programe 
obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994 - 2007. Po izteku tega zakona bo 
uveljavljen tak način financiranja opremljanja vojske, ki bo ohranjal načrtovano višino 
deleža bruto domačega proizvoda za obrambne izdatke. 

4. PROGRAM NABAV OPREME IN INFRASTRUKTURE 

Doseganje ključnih operativnih zmogljivosti vojske se bo zagotavljalo s sistematičnim 
in preglednim določanjem, načrtovanjem ter celovitim financiranjem programov 
opremljanja in modernizacije. V prihodnjem razvoju vojske bo zagotovljeno 
ravnotežje med uvajanjem najnovejše tehnologije ter izboljšanjem obstoječe 
tehnologije. Zagotovljena bo ustrezna unifikacija opreme. 

Slovenski vojak bo opremljen in usposobljen za bojevanje z najsodobnejšim orožjem. 
Opremljanje in modernizacija bosta sledila tehnološkim zahtevam sodobnega 
bojevanja. Programi modernizacije bodo usmerjeni v sodobne tehnologije, ki bodo 
omogočale učinkovito izvajanje nalog. Modernizacija in opremljanje vojske se bosta 
izvajala z upoštevanjem standardov zveze Nato in slovenskih standardov, predvsem 
tam, kjer so ti zahtevnejši in ne bodo imeli negativnega vpliva na skupno delovanje v 
zavezništvu. S tem bo zagotovljena potrebna mednarodna povezljivost enot in 
kompatibilnost vojaške opreme in oborožitve. 

4.1. GLAVNA OPREMA 

4.1.1. RAKETNI SISTEM 

Zmogljivosti za protioklepni boj v bojnih bataljonih (motorizirani bataljon, lahki pehotni 
bataljon) se bodo zagotovile z nabavo in opremljanjem s sodobnimi protioklepnimi 
sistemi za srednje in dolge razdalje. Sistemi bodo uvrščeni v osnovno oborožitev 
ognjene podpore samih bataljonov. Zračna obramba enot ter objektov in okolišev, 
pomembnih za obrambo, se bo zagotavljala z bataljonom zračne obrambe, ki bo do 
leta 2012 v celoti moderniziran. Težišče modernizacije bo v nabavi in uvajanju 
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premičnih raketnih sistemov kratkega in srednjega dosega ter pri opremljanju 
bataljona s sistemi za avtomatski nadzor delovanja orožij zračne obrambe, s čemer 
bo zagotovljena ustrezna zaščita premestljivih sil in zračna obramba objektov, 
pomembnih za obrambo. Nova oprema bo ustrezala zahtevam integracije v 
zavezniški sistem zračne obrambe. 

4.1.2. RAKETE 

Potrebne zaloge raket za sisteme zračne obrambe kratkega in srednjega dosega ter 
protioklepnih raket srednjega in dolgega dosega bodo vzpostavljene ob nabavi novih 
sistemov, skladno z oceno ogroženosti države, pričakovano življenjsko dobo raket in 
predvideno porabo raket za usposabljanje. Dopolnitev zmogljivosti osnovnih raketnih 
sistemov bataljona zračne obrambe bo zagotovljena z delno zamenjavo zastarelih 
lahkih prenosnih raketnih sistemov zračne obrambe s sodobnejšimi prenosnimi 
raketami kratkega dosega. 

4.1.3. ZRAKOPLOVI 

Z investicijami v nabavo, modernizacijo in opremljanje zrakoplovov ter z investicijami 
v sisteme za navigacijo in zveze, bo omogočena povezljivost ter varna in učinkovita 
uporaba zrakoplovov v državi in v zavezništvu. Zagotovitev vertikalnega manevra 
bataljonski taktični bojni skupini in podpora delovanja bataljonski taktični skupini v 
vseh oblikah delovanja, vključno z vlogo bojnega elementa ali bojne podpore, bo 
osnova za razvoj zmogljivosti helikopterske enote. Z dokupom in modernizacijo 
lahkih večnamenskih in srednjih transportnih helikopterjev bo zagotovljena 
sposobnost taktičnega premika pehotne čete v enem naletu in ustrezna zmogljivost 
za medicinsko evakuacijo po zraku. Razvoj bojne podpore iz zraka bo usmerjen v 
zagotovitev ustrezne opreme helikopterjev za bojevanje in bojno podporo, ki jo bo 
mogoče nadgraditi tudi za protiladijski boj. 

Zmogljivost taktičnega izvidovanja in opazovanja iz zraka ter prenosa podatkov v 
realnem času bo vzpostavljena z nabavo brezpilotnih letal kratkega in zelo kratkega 
dosega. 

Zaradi omejenih virov se bodo potrebne zmogljivosti strateškega zračnega transporta 
zagotavljale s sodelovanjem v mednarodnih projektih. Skladno s povečevanjem 
obsega delovanja enot izven območja države in zaradi geografske oddaljenosti 
operacij od Republike Slovenije, se bodo v minimalnem obsegu zagotovile lastne 
zmogljivosti za zračni transport z dosegom med 3500 in 5000 kilometri, namenjene 
predvsem zagotavljanju oskrbe in vzdržljivosti lastnih sil v operacijah, omejenem 
premeščanju sil ter morebitni nujni evakuaciji moštva iz operacij. 

I 

4.1.4. ARTILERIJSKA SREDSTVA 

Modernizacija in izboljšanje zmogljivosti vojske pri neposredni ognjeni podpori, 
protiartilerijskem boju in udaru po globini, bo zagotovljeno z nabavo in uvajanjem 
zmogljivosti za odkrivanje ciljev in usmerjanje ognja s težiščem na avtomatiziranem 
taktičnem sistemu za upravljanje z ognjeno podporo, radarskih, senzorskih in 
optičnih sistemih za odkrivanje ciljev, sistemu za prednje opazovalnice in laserskem 
sistemu za usmerjanje ognja. Za povečanje premičnosti artilerijskih enot, manevra 
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ognja in sposobnosti preživetja na bojišču bodo do leta 2010 končane študije in izbor 
primernih sodobnih sredstev za ognjeno podporo, z možnostjo realizacije do leta 
2015. Do takrat se bo modernizacija izvajala predvsem z uvajanjem streliva z 
izboljšanimi zmogljivostmi. 

4.1.5. BOJNA VOZILA 

Oborožitev motoriziranega bataljona in enot v sestavi namenske taktične skupine bo 
temeljila na družini kolesnih bojnih vozil, s katerimi bo povečana učinkovitost, 
ubojnost in natančnost neposredne podpore, premičnost in preživetje ključnih bojnih 
enot. Zmogljivosti izvidovanja, podpore in prevoza vojakov bodo zagotovljene z 
uvajanjem srednjega kolesnega bojnega vozila. Bojna podpora bo zagotovljena z 
uvajanjem integriranega srednjega minometa na srednjem kolesnem bojnem vozilu, 
ki bo opremljen s sodobnim sistemom za upravljanje z minometnim ognjem. 
Učinkovito delovanje, prevoz in zaščita ostalih bojnih in podpornih zmogljivosti bo 
zagotovljena z opremljanjem in modernizacijo lahkih kolesnih oklepnih vozil. 

4.1.6. INŽENIRSKA OPREMA 

Z nabavo in modernizacijo inženirske opreme se bo povečala učinkovitost, 
premičnost in preživetje ključnih rodov vojske. Povečanje bojne inženirske podpore 
in splošne podpore bo zagotovljeno z nadaljevanjem opremljanja z lansirnimi 
mostovi, inženirsko podporno opremo, inženirsko konstrukcijsko opremo, 
inteligentnim minskim sistemom ter s taktičnim sistemom za daljinsko miniranje in 
razminiranje, modularnim sistemom za detekcijo min ter inženirskimi sredstvi za 
zagotavljanje mobilnosti, oviranja in preživetja. Nabavljeni bodo potrebni inženirski 
delovni stroji, kot so viličarji, dvigala, nakladalci in podobno. 

4.1.7. PEHOTNO OROŽJE 

Modernizacija pehotnega in ročnega strelnega orožja je predpogoj za zagotavljanje 
potrebnih zmogljivosti pehotnih enot Slovenske vojske. Povečana bojna moč bo 
zagotovljena z nabavo sodobne lahke pehotne oborožitve in optoelektronskih 
sredstev z možnostjo detekcije ciljev in delovanja v vseh pogojih ter z nabavo 
skupinskega pehotnega orožja z možnostjo modularne namestitve opreme kot so 
ostrostrelske puške, puškomitraljez, mitraljez, avtomatski bombomet in specialno 
orožje. Povečana ubojnost in sposobnost preživetja pehote bo povečana z nabavo 
orožij za protioklepni boj na kratkih razdaljah in z modernizacijo skupinskega orožja 
za bojno podporo. 

4.1.8. TRANSPORTNA IN DRUGA NEBOJNA VOZILA 

Ustrezne zmogljivosti za prevoz osebja in vojaške opreme, premik oborožitve in 
sposobnost evakuacije poškodovanih sredstev vključno z medicinsko evakuacijo, 
bodo pomembne za doseganje ciljev sil in predstavljajo pogoj za sodelovanje vojske 
v kolektivni obrambi in v operacijah kriznega odzivanja. Modernizacija transportnih 
sredstev bo usmerjena v optimalno tipizacijo in unifikacijo voznega parka. Nabave 
lahkih vozil bodo usmerjene v dokup in zamenjavo večnamenskih terenskin vozil, 
vozil za podporo in taktičnih terenskih tovornih vozil. Poleg nabave srednjih terenskih 
tovornih vozil bodo zagotovljena težka terenska tovorna vozila, paletizirani nakladalni 
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sistem, vlačilci, prikolice in podobno. Z nabavo oklepnih in klasičnih medicinskih vozil 
bodo vzpostavljene potrebne zmogljivosti za medicinsko evakuacijo po zemlji. 

4.1.9. LADJE IN ČOLNI 

Za obrambo in zaščito akvatorija, s težiščem na dostopnih pomorskih poteh v 
pristanišče Koper, bo nabavljena druga hitra patruljna ladja in oprema za minimalno 
neposredno zaščito akvatorija. 

Zaradi omejenih virov se bodo potrebne zmogljivosti strateškega pomorskega 
transporta zagotavljale s sodelovanjem v mednarodnih projektih. 

4.1.10. ELEKTRONSKA IN KOMUNIKACIJSKA OPREMA 

Elektronska in komunikacijska oprema predstavlja ogrodje sodobnih komunikacijskih 
in informacijskih sistemov, sistemov za upravljanje z ognjem, izvidniških sistemov, 
sistemov za elektronsko bojevanje in sistemov za izvajanje informacijskih operacij. 
Kot celota, sistemi za podporo vodenja in poveljevanja (C4), zagotavljajo izmenjavo 
podatkov znotraj celovitega sistema poveljevanja in kontrole. Slovenska vojska bo s 
stalnim posodabljanjem elektronske in komunikacijske opreme zagotovila 
učinkovitost in povezljivost z zavezništvom. 

Komunikacijski in informacijski sistemi bodo izboljšani z vzpostavitvijo bojiščnega 
sistema poveljevanja in kontrole, ki bo združeval taktično telekomunikacijsko 
hrbtenico, taktični intranet in bojno radijsko omrežje, uporabo senzorjev za 
pridobivanje podatkov, vojaški sporočilni sistem, sistem poročanja in podpore 
odločanju, sistem za upravljanje in zaščito omrežja ter uporabo globalnega 
pozicijskega sistema (GPS). Gibljivo, zaščiteno in redundančno telekomunikacijsko 
hrbtenico bo možno z uporabo taktičnih satelitskih sistemov razširiti tudi v območja 
delovanja vojske izven ozemlja Republike Slovenije. Z informatizacijo enot in 
poveljstev na taktični in operativni ravni bodo vzpostavljene zmogljivosti za 
poveljevanje in kontrolo nad enotami v realnem času vključno s temeljnimi 
komponentami s področja načrtovanja, nadzora bojnega manevra, zračne obrambe, 
ognjene podpore, obveščevalne zagotovitve, logistične podpore, kadrovske 
zagotovitve, zdravstvene oskrbe ter radiološke, biološke in kemične obrambe. 
Posebna pozornost bo namenjena povezljivosti in združljivosti sistemov z 
zavezniškimi. 

Vpeljan bo sistem učinkovitega upravljanja in nadzora komunikacijskih in 
informacijskih sistemov, integrirane sistemske kontrole ter zagotovljene zmogljivosti 
za odzivanje ob informacijskih incidentih. Zagotovljena bo zaščitena radijska 
povezava in uvedeni taktične podatkovne povezave za zračna plovila in letalske 
baze. Uveden bo nacionalni sistem za identifikacijo lastnih in nasprotnikovih sil. 

Z nabavo elektronske in komunikacijske opreme bo zagotovljeno učinkovito izvajanje 
informacijskih operacij in operacij elektronskega bojevanja. Elektronski obrambi bo 
posvečena posebna pozornost, vključno z obrambo stacionarnih komunikacijskih in 
informacijskih sistemov in senzorskim nadzorom. Z njenim neprekinjenim delovanjem 
bodo vzpostavljeni pogoji za sodelovanje v zavezniškem sistemu kopenskega 
nadzora, omogočena bo obveščevalna zagotovitev enot, poveljstev in štabov, ter 
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upravljanje z obveščevalnimi podatki. Vzpostavljen bo taktični sistem za analizo in 
poročanje. 

4.1.11. STRELIVO IN MINSKO EKSPLOZIVNA SREDSTVA 

S sistemom oskrbe bodo enotam zagotovljene potrebne količine in ustrezna kvaliteta 
rezerv streliva in minsko eksplozivnih sredstev. Količine bodo določene na podlagi 
lastnih in skupnih ocen ogroženosti, življenjske dobe streliva in minsko eksplozivnih 
sredstev ter načrtovane porabe za operativno delovanje vojske. Nabavljalo se bo 
sodobno strelivo s povečanim dosegom, lasersko vodeno strelivo ter večnamensko 
konvencionalno strelivo. Vzpostavljen bo reden nadzor in kontrola streliva. 

4.1.12. OSTALA OPREMA ENOT IN POSAMEZNIKOV 

Z nabavo osebne opreme vojaka posameznika in opreme enot, ki se ne razvršča v 
glavno opremo, bodo povečane in izboljšane zmogljivosti vojske na področju 
izvidovanja, odkrivanja, identifikacije ter osebne in skupinske zaščite. Povečana bo 
sposobnost preživetja v pogojih radiološke, kemične in biološke kontaminacije. 
Razvito bo preventivno zdravstveno varstvo ter zdravstvena oskrba. Na ravni 
operativne logistike bo zagotovljeno izboljšanje delovanja sil v operacijah, sprejem 
zavezniških sil in njihova namestitev ter distribucija sredstev in opreme. Na ravni 
taktične logistike bo zagotovljena ustrezna lastna samozadostnost na področju 
oskrbe, transporta, vzdrževanja orožja in vojaške opreme. 

Zmogljivosti za izvidovanje, odkrivanje in identifikacijo bodo zagotovljene z nabavo 
sodobnih osebnih in skupinskih sredstev za delovanje v pogojih slabe vidljivosti kot 
so nočne oziroma termovizijske opazovalne in namerilne naprave, naprave za 
delovanje v pogojih noči, laserski daljinomeri in namerilne naprave ter sistemi za 
odkrivanje ostrostrelskega ognja. 

Povečanje sposobnosti osebne in skupinske zaščite ter sposobnost preživetja v 
pogojih radiološke, kemične in biološke kontaminacije bo zagotovljeno z nabavo 
sredstev taktične bojne zaščite in drugih osebnih sredstev za preživetje v vseh 
pogojih, z nabavo radioloških, kemičnih in bioloških zaščitnih sredstev (lahke 
integrirane zaščitne obleke in nove zaščitne maske) ter integriranega sistema za 
kolektivno zaščito. Zmogljivosti za dekontaminacijo bodo zagotovljene z nabavo in 
uvedbo modularnega sistema za dekontaminacijo. Povečanje zaščite osebja v 
pogojih uporabe orožij za množično uničevanje bo zagotovljeno z razvojem in 
upravljanjem s celotnim radiološkim, kemičnim in biološkim bojiščnim sistemom, ki 
bo združeval radiološki, kemični in biološki mobilni izvidniški sistem, sistem za 
biološko detekcijo, sistem za kemično detekcijo, avtomatski kemični alarmni sistem, 
žepni radiološki detektor, sistem za nadzor vode ter radiološki, biološki in kemični 
laboratorij. 

Z nabavo pomorske opreme in sistemov za podvodno delovanje ter podporo 
vojaškim potapljačem bodo zagotovljeni minimalni pogoji za izvajanje nalog 
Slovenske vojske na morju pri zaščiti in nadzoru pristopnih poti pristanišča Koper. 
Zmogljivosti preventivne medicine bodo zagotovljene z nabavo potrebnih cepiv in 
diagnostičnih laboratorijev ter hrambo, vzdrževanjem in distribucijo kritične 
medicinske opreme in zalog krvi in krvnih nadomestkov. Zmogljivosti medicinske 
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oskrbe bodo zagotovljene v enotah bataljonske ravni, višji nivo medicinske oskrbe pa 
se bo zagotavljal v zdravstvenem centru. Z uvajanjem zmogljivosti za samooskrbo bo 
omogočeno zagotavljanje osnovnih fizioloških potreb, prve pomoči, nadzora lastnega 
zdravja in obvladovanje stresa. 

Povečane zmogljivosti logistike bodo zagotovljene z nabavo mobilnih delavnic in 
sistemov za izvajanje popravil v prednji liniji ter mobilnih sistemov za zagotavljanje 
električne energije. Premičnost enot bo zagotovljena z zadostnim številom ustreznih 
vozil ter nabavo sredstev za navigacijo in orientacijo. Zagotovljena bo potrebna 
logistična oprema enot za avtonomno delovanje v terenskih pogojih, ki vključuje 
pranje, iatrine, kuhinje, namestitev, gretje, zagotovitev in shranjevanje vode, 
shranjevanje in distribucijo goriv in maziv ter sposobnost vzdrževanja lastne opreme 
in oborožitve. 

4.2. PREDNOSTNI SISTEMI IN OPREMA 

Prednostni oborožitveni sistemi in glavna oprema Slovenske vojske, ki je že 
zagotovljena ali bo nabavljena oziroma dokupljena do leta 2010 bo: 

(1) Srednja bojna kolesna vozila (135) z integriranim topom, za prevoz vojakov in 
izvidovanje ter vozila za ognjeno podporo. Vozila bodo predstavljala osnovno 
bojno sredstvo motoriziranih bataljonov, zagotavljala ustrezno zaščito in 
preživetje sil, premičnost, bojno učinkovitost in natančnost neposredne in 
posredne podpore. 

(2) Lahka kolesna oklepna vozila (85) z različnimi nadgradnjami kot so poveljniško 
vozilo, vozilo za radiološko, kemično in biološko obrambo, za medicinsko 
evakuacijo in protioklepni boj. Vozila bodo sestavni del oborožitve motoriziranih 
bataljonov, bataljona vojaške policije in bataljona za radiološko, kemično in 
biološko obrambo, namenjena elementom bojne podpore in zagotovitvi bojnega 
delovanja v sestavi bataljonske taktične skupine. 

(3) Dve bateriji raketnih sistemov zračne obrambe kratkega dosega in ena baterija s 
sodobnejšimi prenosnimi raketnimi sistemi kratkega dosega ter sistemi za 
avtomatski nadzor delovanja orožij zračne obrambe. Modernizacija bataljona 
zračne obrambe bo prednostno sledila zagotovitvi ustrezne zaščite premestljivih 
sil in zahtevam integracije v zavezniški integriran sistem zračne obrambe, 
vključno z avtomatskim nadzorom nad temi sistemi in identifikacijskim sistemom. 

(4) Oprema za nadzor zračnega prostora in sicer dva radarja dolgega dosega, 
mobilni radar srednjega dosega ali primerljive zmogljivosti ter center za 
poveljevanje in poročanje. S tem bodo zagotovljeni osnovni pogoji za izvajanje 
zaščite zračenega prostora in vključevanje v integriran sistem zračne obrambe 
zveze Nato. 

(5) Radiološki, kemični in biološki bojiščni sistem, ki bo obsegal radiološki, kemični in 
biološki mobilni izvidniški sistem, sistem za biološko detekcijo, sistem za kemično 
detekcijo, avtomatski kemični alarmni sistem, žepni radiološki detektor, sistem za 
nadzor vode ter radiološki, biološki in kemični laboratorij. Sistem bo predstavljal 
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osnovno opremo bataljona za radiološko, kemično in biološko obrambo ter bo 
omogočal povečanje zaščite osebja v razmerah realne možnosti uporabe orožij 
za množično uničevanje. Zagotovljen bo tudi modularni sistem za 
dekontaminacijo. 

(6) Na področju inženirstva bodo zagotovljeni zlasti lansirni mostovi in inženirska 
konstrukcijska ter podporna oprema, sistemi za detekcijo, miniranje in 
razminiranje, inženirska sredstva za zagotavljanje premičnosti, oviranje in 
preživetje ter inženirski delovni stroji. Oprema bo v oborožitvi inženirskega 
bataljona. 

(7) Okoli 400 lahkih večnamenskih terenskih vozil, 300 lahkih terenskih tovornih 
vozil, 300 srednjih terenskih tovornih vozil, 100 težkih terenskih tovornih vozila ter 
140 vozil za podporo za povečanje premičnosti enot. 

(8) Za dograditev logistike bodo zagotovljene mobilne delavnice in sistemi za 
izvajanje popravil v prednji liniji, mobilni sistemi za zagotavljanje električne 
energije in oprema za avtonomno delovanje v terenskih pogojih. S to opremo bo 
zagotovljena premestljivost, vzdržljivost in avtonomija enot prednostno 
premostljivih sil. 

(9) Bojiščni sistem poveljevanja in kontrole, ki bo združeval taktično 
telekomunikacijsko hrbtenico, taktični intranet in bojno radijsko omrežje, senzorje 
za pridobivanje podatkov, vojaški sporočilni sistem, sistem poročanja in podpore 
odločanju, sistem za upravljanje in zaščito omrežja in uporabo sistema GPS. 

(10) Taktični poveljniško-nadzorni sistem, ki bo zagotavljal poveljevanje in nadzor 
nad operativnimi enotami v realnem času. Sistem bo vključeval temeljne 
sestavine načrtovanja, nadzora bojnega manevra, zračne obrambe, ognjene 
podpore, obveščevalne zagotovitve, logistične podpore ter radiološko kemično 
biološke obrambe. 

(11) Sistem za upravljanje in nadzor komunikacijskih in informacijskih sistemov, ki 
bo omogočal integrirano sistemsko kontrolo ter odzivanje ob informacijskih 
incidentih. Zagotovljena bo zaščitena radijska povezava in uvedene taktične 
podatkovne povezave za zračna plovila in letalske baze. Uvedeni bodo sistemi za 
identifikacijo. 

(12) Prednostno se bo zagotovila tudi elektronska in komunikacijska oprema za 
učinkovito izvajanje informacijskih operacij in operacij elektronskega bojevanja. 

(13) Uvedena bo sodobna osebna in skupinska oborožitev vojakov, kot so lahka 
pehotna oborožitev, skupinsko strelno orožje in lahko orožje za bojno podporo 
(npr. protioklepno orožje za kratke razdalje in lahki minomet). Orožje bo 
namenjeno osnovni opremi vojakov, prednostno vojakom v sestavi premestljivih 
sil. 

Prioritetni oborožitveni sistemi in glavna oprema Slovenske vojske do leta 2015 
bodo: 
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(1) Izpopolnjeni bojni sistem posameznika, ki bo vojaku zagotavljal integracijo 
optoelektronskih sredstev z možnostjo detekcije ciljev in delovanja v vseh 
pogojih, informatizacijo na taktični ravni, visoko premičnost in zagotavljanje 
pogojev za premik ter izboljšano zaščito in sposobnost preživetja na bojišču. 

(2) Sistem za odkrivanje ciljev (radarski, senzorski in optični), sistem za usmerjanje 
ognja in sistem za prednje opazovalnice s težiščem na avtomatiziranem 
taktičnem sistemu za upravljanje z ognjeno podporo. 

(3) Ena baterija raketnega sistema zračne obrambe srednjega dosega. 

(4) Za taktični zračni transport bo prednostna nabava 2 srednjih transportnih letal z 
doletom do 5000 km. 

(5) Za bojno podporo iz zraka z možnostjo nadgradnje za omejeno protiladijsko 
bojevanje bo nabavljenih 12 helikopterjev z različnimi nadgradnjami. Z njimi se 
bo nadomestilo zmanjšanje bojne moči ob umiku tankov iz operativne uporabe in 
zagotavljala ofenzivna bojna moč samostojno ali v podpori bataljonske taktične 
bojne skupine. 

(6) Z 15 večnamenskimi in 4 srednjimi transportnimi helikopterji bo mogoče 
vzpostaviti in vzdrževati sposobnosti taktičnega premika pehotne čete v enem 
naletu in druge ustrezne zmogljivosti. 

(7) Nadzor akvatorija bo zagotovljen z dvemi patruljnimi plovili. 

4.3. VOJAŠKA INFRASTRUKTURA 

Načrtovanje, izgradnja in uporaba vojaške infrastrukture se bo izvajala skladno z 
naslednjimi načeli: 

- razvoj vojaške infrastrukture bo sledil spremembam v strukturi sil ter potrebam 
usposabljanja in urjenja; 

- v perspektivne vojašnice se bodo razmeščale enote in poveljstva, ki imajo 
dolgoročno perspektivo in se prednostno popolnjujejo; 

- pri uporabi vojaške infrastrukture se bodo upoštevali zahtevani varnostni 
standardi; 

- pri načrtovanju prostorske razporeditve infrastrukture se bo upoštevala tudi 
regionalna razpoložljivost kadrovske baze za popolnjevanje vojske; 

- prodaja ali zamenjava neperspektivne vojaške infrastrukture se bo izvajala v 
skladu z načrti razvoja vojske; 

- načrtovanje prostorskih potreb na obrambnem področju bo prednostno usmerjeno 
v območja, ki so že namenjena obrambnim potrebam; 
obrambne potrebe države bodo sestavni del strategije prostorskega razvoja 

države. 

Pri razvoju vojaške infrastrukture se bo prednost dajala višji kvaliteti pogojev za 
izobraževanje, usposabljanje in urjenje ter ohranjanju in izboljšanju namestitvenih 
kapacitet Slovenske vojske v skladu s potrebami poklicne vojske. 
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4.3.1. LETALSKA BAZA IN LETALIŠČA 

Letalska baza bo namenjena za zagotavljanje namestitve, oskrbe in delovanje 
helikopterskega bataljona, bataljona zračne obrambe, dela bataljona za nadzor 
zračnega prostora, letalske šole, podporo države gostiteljice ter za dogovorjene 
zmogljivosti letališč za potrebe zavezništva. V upravljanju letalske baze bo vojaško 
letališče Cerklje ob Krki in vojaški del letališča Brnik. Načrtovanje, projektiranje in 
izgradnja stalnih vojaških objektov na obeh letališčih se bo izvajala v skladu s 
standardi zveze Nato ter potrebami Slovenske vojske in zavezništva. S tem se bo 
vzpostavila in vzdrževala funkcija nacionalnega vojaškega letališča in letališča za 
potrebe delovanja zavezništva. 

Težišče razvoja vojaške letališke infrastrukture bo na vojaškem letališču Cerklje ob 
Krki, ki bo pridobilo in zadržalo status vojaškega letališča. Na letališču bodo 
vzpostavljene potrebne zmogljivosti za delovanje letališča podnevi in ponoči ter v 
različnih vremenskih pogojih (svetlobna oprema manevrskih površin, postavitev 
ustreznih navigacijskih sistemov in opreme, prostorski in drugi pogoji za delovanje 
letaliških navigacijskih služb ter za oskrbo in podporo letenja). Pri modernizaciji in 
vzdrževanju manevrskih površin letališča Cerklje ob Krki bodo, upoštevane tudi 
potrebe, ki izhajajo iz podpore države gostiteljice in druge dogovorjene potrebe. 

Pri razvoju vojaške infrastrukture na letališču Brnik bodo zagotovljeni ustrezni pogoji 
za mirnodobno razporeditev in delovanje bataljona za nadzor zračnega prostora. 
Vojaške letalske operacije na tem letališču se bodo zmanjšale in vzdrževale 
predvsem na ravni operativnih potreb, potreb sistema zaščite, reševanja in pomoči 
ter službe iskanja in reševanja. Če bo sprejeta odločitev, da se zagotovi letališče za 
nadzor in varovanje zračnega prostora, bodo na izbranem letališču zagotovljeni 
potrebni infrastrukturni pogoji za izvajanje aktivne zaščite suverenosti zračnega 
prostora države v miru s pomočjo ustreznih zrakoplovov. 

4.3.2. POMORSKA INFRASTRUKTURA 

Slovenska vojska bo zagotovila osnovno pomorsko infrastrukturo za delovanje 
lastnih pomorskih zmogljivosti. Osnovni cilji bo zagotovitev ustrezne namestitve in 
oskrbe pomorskih sil, zagotovitev izvajanja namenskih nalog vojske na morju ter 
zagotovitev podpore države gostiteljice. Za potrebe delovanja zavezništva bodo 
uporabljene kapacitete pristanišča Koper. 

4.3.3. OBJEKTI ZA RAZMESTITEV OSEBJA 

Zgrajeni, večinoma pa obnovljeni ali prilagojeni bodo objekti za namestitev stalne 
sestave in tudi za bivanje pripadnikov izven delovnega časa. Urejeni ali prilagojeni 
bodo prostori in objekti za izvedbo programov celostne skrbi za pripadnike v 
vojašnicah. Objekti bodo praviloma odprtega tipa in bodo zagotavljali povezavo 
vojske z okoljem. 

V okviru celostne skrbi za pripadnike stalne sestave vojske, bo vzpostavljena 
ustrezna stanovanjska politika, ki bo omogočala ustrezno gibljivost pripadnikov 
stalne sestave glede na službene potrebe in kariemo pot posameznika. 
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4.3.4. INFRASTRUKTURA ZA USPOSABLJANJE 

Prilagajanje pogojev usposabljanja realnim razmeram uporabe in delovanja enot ter 
poveljstev, bo izhodišče za investicije v objekte, opremo in sredstva za 
usposabljanje. Zagotovljeni bodo simulatorji, naprave, pripomočki in simulacije za 
virtualno usposabljanje posameznikov, posadk in enot (simulatorji in trenažerji za 
oborožitvene sisteme, za bližinski boj, za streljanje). Usposabljanje poveljstev in enot 
bo podprto s simulatorji in simulacijskimi programi za usposabljanje poveljstev in 
enot od voda navzgor (bataljonski, brigadni in divizijski simulacijski program, z 
zmožnostjo povezave v kombinirane in združene mednarodne vaje). Zagotovljena bo 
ustrezna infrastruktura tudi znotraj vojašnic, za taktično urjenje, strelsko kondiciranje 
in šport. 

Z izgradnjo in opremljanjem centra za bojno usposabljanje ter nabavo laserskih 
taktičnih sistemov in streliva za urjenje, bodo vzpostavljene potrebne zmogljivosti in 
pogoji za usposabljanje enot do ravni bataljonske bojne skupine. Za temeljno vojaško 
usposabljanje bo zgrajeno notranje strelišče v vojašnici Vipava, ustrezni terenski 
pogoji pa bodo zagotovljeni z modernizacijo vadišč in strelišč Mlake in Apače. 
Zagotovljeni bodo infrastrukturni pogoji za izvajanje prostovoljnega služenja 
vojaškega roka. Z obnovo in revitalizacijo kompleksa vojašnice generala Maistra v 
Mariboru bodo zagotovljeni pogoji za namestitev in delovanje poveljstva za doktrino, 
razvoj, izobraževanje in usposabljanje, šole za častnike ter Centra za doktrino in 
razvoj. 

4.3.5. SKLADIŠČA VOJAŠKE OPREME, STRELIVA IN MINSKO EKSPLOZIVNIH 
SREDSTEV 

Sistemi tehničnega varovanja bodo postali osnovni način varovanja objektov 
Slovenske vojske. Prednostno bodo z njimi opremljena vsa skladišča vojaške 
opreme, streliva in minskih eksplozivnih sredstev. 

S posodobitvijo opreme skladišč bodo zagotovljeni potrebni skladiščni pogoji, ki bodo 
omogočali podaljšanje življenjske dobe streliva in minskih eksplozivnih sredstev. Del 
skladišč bo urejen kot skladišče za viške in rezerve oborožitve in vojaške opreme. Za 
uničevanje neuporabnega streliva in minsko eksplozivnih sredstev bo zgrajen 
namenski objekt. 

4.3.6. INFRASTRUKTURA ZA POVELJSTVA 

V sestavi Poveljstva sil Slovenske vojske bo zagotovljena potrebna infrastruktura za 
vzpostavitev in delovanje nacionalnega operativnega centra za načrtovanje in 
vodenje operacij v zračnem prostoru (»National Air Operational Center«), kjer se bo 
izvajalo neprekinjeno načrtovanje in vodenje operacij v zračnem prostoru Republike 
Slovenije ter njihovo usklajevanje z operativnim centrom Natovega integriranega 
sistema zračne obrambe (NATINEADS), pristojnim za zračni prostor Republike 
Slovenije. 
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4.3.7. PERSPEKTIVNE VOJAŠNICE 

Dolgoročno bodo perspektivne kot najpomembnejše vojašnice Slovenske vojske 
zlasti: 
- vojašnica Bohinjska Bela (gorski bataljon in gorska šola), 
- vojašnica Cerklje ob Krki (bataljon zračne obrambe, helikopterski večnamenski 

bataljon, letalska baza, letalska šola), 
- vojašnica Celje (motorizirani bataljon), 
- letališče Brnik (bataljon za nadzor zračnega prostora), 
- vojašnica Slovenski pomorščaki Ankaran (mornariški divizion), 
- vojašnica Kranj (bataljon RKBO, poveljstvo za zagotovitev delovanja), 
- vojašnica Franc Rozman Stane Ljubljana (motorizirani bataljon, logistični center, 

bataljon vojaške policije, poveljstvo brigade), 
- vojašnica generala Maistra Maribor (motorizirani bataljon, poveljniško logistični 

bataljon, center za doktrino in razvoj, izobraževanje in usposabljanje, šola za 
častnike, poveljniško štabna šola), 

- vojašnica Novo Mesto (inženirski bataljon, obveščevalno izvidniški bataljon), 
- vojašnica Postojna (artilerijski bataljon, center za bojno usposabljanje enot, šola 

za podčastnike), 
- vojašnica Janko Premrl-Vojko Vipava (center za usposabljanje), 
- vojašnica Ivan Cankar Vrhnika (poveljstvo sil, bataljon za zveze, 
- vojašnica Pivka (oklepni bataljon). 

Posebej se bo določila skladiščna, logistična ter druga infrastruktura potrebna za 
razmestitev in delovanje poklicne vojske s prostovoljno rezervo v ustreznem obsegu 
vključno s potrebnimi rezervnimi prostorskimi in drugimi zmogljivostmi. 

5. RAZISKAVE IN RAZVOJ 

Načrtni razvoj vojske in učinkovito delovanje celotnega obrambnega sistema sta 
odvisna tudi od prizadevanj in dosežkov na znanstvenoraziskovalnem področju in 
področju tehnološkega razvoja. Razvoj in raziskave na obrambnem področju se bodo 
izvajaje v Slovenski vojski in Ministrstvu za obrambo v sodelovanju s civilnimi 
znanstvenoraziskovalnimi organizacijami ter razvojnimi podjetji tako v Sloveniji kakor 
tudi zunaj nje. Nosilec razvojno raziskovalnega dela na področju razvoja vojaške 
znanosti in vojaških ved v Slovenski vojski bo Center za doktrino, razvoj, 
izobraževanje in usposabljanje. Mehanizmi sodelovanja s civilnim znanstveno 
raziskovalnim področjem bodo naročila, ciljni raziskovalni programi in državna 
pomoč. 

Na razvojnoraziskovalnem področju do leta 2015 bo prednostno: 

(1) Nadgradnja opreme vojaka in enot (projekt Slovenska vojska 21. stoletja), ki bo 
povečala njihovo zaščito v vseh klimatskih razmerah in njihovo bojno sposobnost. 
Posamezni projekti bodo prednostno usmerjeni v razvoj sistemov oborožitve in 
opreme Slovenske vojske, sistemov, pripomočkov ter naprav za podporo 
vojaškega usposabljanja in urjenja ter sistemov logistične podpore. 
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(2) Razvoj informacijskega in komunikacijskega sistema za Slovensko vojsko in 
celoten obrambni sistem. Prednostne razvojnoraziskovalne teme vključujejo 
razvoj komunikacijskega in informacijskega sistema za podporo poveljevanja in , 
kontrole, obveščevalne zagotovitve ter logistične podpore. Posebna pozornost bo 
namenjena digitalizaciji bojišča, računalniškim vojaškim modelom in simulacijam, 
geografskim informacijskim sistemom, elektronskemu bojevanju, razvoju 
optimizacijskih modelov, sistemom za spremljanje in detekcijo v realnem času ter 
robotiki. 

(3) Obramba proti terorizmu, zaščita ljudi in okolja. Prednostne razvojnoraziskovalne 
naloge so zaznavanje različnih oblik terorizma ter modeliranje posledic 
kemičnega, biološkega in radiološkega terorizma. Posebna pozornost bo 
namenjena spremljanju, sanaciji in zaščiti okolja na območjih, ki jih uporablja 
Slovenska vojska, ter zbiranju, predelavi in uničenju vojaških odpadkov ob 
minimalnih vplivih na okolje. 

(4) Razvoj in upravljanje obrambnega sistema kamor sodijo prednostne 
razvojnoraziskovalne naloge kot so: pridobivanje, razvoj in upravljanje človeških 
virov, izobraževanje in sistem usposabljanja, vpliv človeških dejavnikov na 
zmogljivosti vojaka in obvladovanje stresa, civilno-vojaški odnosi, mednarodno 
humanitarno pravo, pravo oboroženih spopadov, vojaška zgodovina in vojaško 
izrazoslovje. 

S povezovanjem lastnih zmogljivosti ter z intenzivnim sodelovanjem z domačimi 
razvojnoraziskovalnimi zmogljivostmi se bo okrepilo tudi mednarodno sodelovanje na 
razvojnem in raziskovalnem področju, predvsem znotraj Nata in EU. 

6. OBRAMBNI IZDATKI IN KADROVSKI VIRI 

6.1. OBRAMBNI IZDATKI 

Načrtovanje finančnih virov za financiranje obrambnega sistema in vojske se bo v 
obdobju, ki ga obsega ta program, izvajalo po metodologiji izkazovanja obrambnih 
izdatkov, v katere so vključeni izdatki za osebje, vključno s pokojninami vojaških 
oseb, izdatki za operativno delovanje in vzdrževanje ter izdatki za nabave glavne 
opreme, infrastrukturo, raziskave in razvoj. S tem bo dosežena potrebna usklajenost 
načrtovanja z zvezo Nato tudi na področju obrambnih izdatkov. 

Predvidene spremembe v finančnem načrtovanju bodo povečale preglednost 
obrambnih izdatkov, povezljivost operativnega in proračunskega načrtovanja ter 
zagotovile večjo vloga vojaških poveljnikov v načrtovanju in izvajanju finančnega 
načrta. 

V obdobju do leta 2008 bo Republika Slovenija zagotovila povečanje obrambnih 
izdatkov na 2% bruto domačega proizvoda. Od leta 2008 do 2015 se odstotek bruto 
domačega proizvoda za obrambne izdatke ne bo spreminjal. Dosežena bo ciljna 
struktura obrambnih izdatkov. 
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6.2. KADROVSKI VIRI 

Obseg vojne sestave vojske se bo na podlagi dodatnih ocen in presoj ter skladno z 
razpoložljivimi obrambnimi izdatki ter opuščanjem obveznega služenja v rezervni 
sestavi, do leta 2010 postopno zmanjšal na okoli 14.000 pripadnikov. Opuščanje 
obvezne rezerve se bo izvajalo skladno s povečanjem stalne sestave in pogodbene 
rezerve. Pogodbena rezerva bo leta 2010 štela do 5.500 pripadnikov. 

število zaposlenih v Ministrstvu za obrambo se bo v obdobju do leta 2010 povečalo 
na skupno okoli 10.000 zaposlenih, od tega v vojski vsaj 8.500 pripadnikov (vojaških 
in civilnih oseb). Po letu 2010 se skupno število zaposlenih v Ministrstvu za obrambo 
ne bo spreminjalo, zaposlitve pa bodo namenjene predvsem zaposlovanju vojakov in 
vzdrževanju ustrezne starostne strukture vojske. 

V letu 2004 se bo število zaposlenih v vojski povečalo za 600 oseb, v letu 2005 
približno 400, od leta 2006 do 2010 pa še za približno 1.100 oseb. Prioriteta bo na 
zaposlovanju poklicnih vojakov in vzpostavljanju podčastniškega kadra, ki se bo 
praviloma kadroval iz poklicnih vojakov. Kadrovska struktura vojske oziroma njena 
neskladja glede izobrazbe, činov in starosti se bodo do leta 2010 razreševala s 
prešolanjem, pridobivanjem višje stopnje izobrazbe, upokojevanjem in drugimi načini 
odliva. Do leta 2015 bodo v celoti odpravljena. Številčno stanje zaposlenih v 
Ministrstvu za obrambo ter obseg Slovenske vojske v obdobju od 2003 do 2015 je 
prikazan na naslednji tabeli: 

Projekcija obsega Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske v letih 2003-2015 

2003 2004 2005 2006 | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
MO- obramba 1 731| 1.21« 1 207 1.193 1.183 1.17^ 1 16( 1.14« 1.13« 1 12f 1.11! 1.104 1.094 
MO - zaidta in reševanja 405 402 399 39sj 399 399 399 39S 39? 39« 39S 399 39« 
skupaj MO 1.636 1.621 1.606 1.594 1.582 1.571 1.559 1.54« 1.5371 1.52! 1.51' 1.50d 1.49: 
SV - stalna sestava 6.376 6.95C 7.?50 7.55d 7750 8.000 8.25q 8.5oq 8.5« 8.5« 8.5« 3.50C 8.5« 
SV - Doq«ibena rezerva 434 80C 1 50(1 2.20(1 3.000 3.80C 4fisq 5.5« 5 5« 5.5« 5.50C 5soq s.5a 

obvezna rezerva 19.190 10.25C 7 15<J 6.250 5.25(3 3.20C 2.100 
skup^ SV 26.0« 18.00d 16.000 i6.oodi6.oa 15.0« 15.0« 14.0« 14.0« 14.0« 14.0« 14.000 14.0« 
skupaj MO in SV 77 636 19.621 17.60(3 17.59^ 17.582 16.571 16.55« 15.546 15.537 15.52! 15.514 15.503 15.49; 

2003 2004 2005 2006 I 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 t 2015 
Častniki 1 557 i.5oq 1.44C 1.24(3 1.20fl 1.160 1.100 1.000 1.000 i.oa i.ooq rood 1.0« 
SPdSastniki 2.074 2.140 2.1« 2.000j 2.0« 2.0« 2.000 2.00C 2«X 2.oa 2.000 2.00d 2.0« 
!SakL_ 1.96d 2.560 3.16t 3.76(1 4.04t 4.34C 4.650 5.00CI 5.oa 5.0« 50oq 5.00q 5.0« 
civilne oseb« 777 75C R5T 55(3 51C 5oq 500 50C 500 5« 5oq 50d soc 
Jkupai 6.37« 6.95C 7.35C 7.550 7.75C 8.000 8.250 8.500 8.5« 8.5« 8.500 8.500 8.5« 

2003 I 2004 2005 I 2006 I 2007 2008 2009 I 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Častniki 27 5C 94) 137) 187 237 291) 344 344 3* 34< 344 344 
SPOćastntki 81 15C 281 411 561 711 871 1032 1032 1032 1032 1032 1032 
vojaki 32fj 6« 1129 1652 2252 2852 3488 412< 412^ 412* 412' 4124 4124 
skupaj 434 8« 150d 2200 30« 38« 4650 55« 5500 55a 55« 550C 55« 
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7. RAZVOJNE PREDNOSTI 

Pri uresničevanju tega programa se mora zagotoviti največja prednost uresničevanju 
naslednjih nalog: 
- priprava pehotnega bataljona in namenske bataljonske skupine z zahtevanimi 

elementi bojne podpore in zagotovitvijo bojnega delovanja, 
- razvoj bataljona radiološke, biološke in kemične obrambe, 
- delovanje v združenem sistemu zračne obrambe Nato, 
- tehnična in kadrovska zagotovitev za delovanje informacijskih in komunikacijskih 

sistemov obrambnega sistema ter povezav znotraj zavezništva, 
- vzpostavitev in delovanje sistema izobraževanja in usposabljanja, s posebnim 

poudarkom na zagotavljanju kapacitet za osnovno vojaško usposabljanje 
kandidatov in usposabljanje za doseganje ključnih operativnih zmogljivosti, 

- razvoj obveščevalne varnostne dejavnosti za potrebe obrambe, 
- zagotavljanje ustreznih kadrov za delovanje v poveljstvih in enotah Nata. 

Poleg nalog iz prejšnjega odstavka se mora prednostno uresničevati tudi: 
- doseganje ciljnega stanja strukture poveljevanja in kontrole, 
- preoblikovanje drugih enot in poveljstev, ki prispevajo k doseganju ključnih 

zmogljivosti, 
- zagotavljanje taktičnega vertikalnega manevra in taktičnega transporta, 
- razvoj nacionalnega sistema zračne obrambe, 
- vzpostavitev podčastniške strukture vojske. 

8. ZAKLJUČEK 

Uresničevanje tega programa se bo izvajalo s šestletnim srednjeročnim obrambnim 
programom, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije na predlog Ministrstva za 
obrambo in z njim seznani delovno telo Državnega zbora, pristojno za obrambo. 
Srednjeročni obrambni program mora temeljiti na usmeritvah določenih s tem 
programom. Ministrstvo za obrambo srednjeročni obrambni program dopolnjuje 
vsake dve leti. 

Z dnem uveljavitve te resolucije preneha veljati Splošni dolgoročni program 
razvoja in opremljanja Slovenske vojske (Uradni list RS, št 97/2001). Ta 
resolucija začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
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emisija za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb 

poro*i ocilo 

K PREDLOGU POSLOVNIKA KOMISIJE 

*A NADZOR ORVEŠČEVALNIH IN 

VARNOSTNIH SLUŽB (PoKNOVS) 

' EpA 1321 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
državni zbor 

Komisija za nadzor nad delom varnostnih in obvcitcvalnih sluib 

Stevilka:020-02/04-44/1 EPA 1321-11 
Ljubljana. 28. junij 2004 

Na podlagi 42., 107., 126. in 171. člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije daje Komisija za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb kot 
matično delovno telo naslednje 

POROČILO 

k predlogu Poslovnika Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb 
(PoKNOVS) - enofazni postopek - 

Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor nad delom varnostnih in 
obveščevalnih služb je na 32. seji, dne 24.6.2004, kot matično delovno telo obravnavala 
predlog Poslovnika Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (PoKNOVS), 
(v nadaljnjem besedilu predlog poslovnika), ki ga je Državnemu zboru Republike 
Slovenije v obravnavo predložila skupina devetih poslancev, članov Komisije za nadzor 
nad delom varnostnih in obveščevalnih služb. 

Seje komisije sta se udeležila predstavnika Vlade Republike Slovenije in sicer iz 
Slovenske obveščevalno-varnostne agencije in Obveščevalno varnostne službe 
Ministrstva za obrambo, člani komisije so sodelovali kot predlagatelji predloga 
poslovnika, na seji pa sta bili prisotni tudi predstavnici Zakonodajno-pravne službe. 
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Komisija je bila pred sejo, dne 15.6.2004, seznanjena z mnenjem Zakonodajno-pravne 
službe. Dne 17.6.2004 pa je prejela tudi pisne pripombe Vlade Republike Slovenije k 
predlogu poslovnika. 

Zakonodajno-pravna služba (v nadaljnjem besedilu:ZPS) je predlog poslovnika 
proučila z vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno- 
tehničnega vidika. ZPS je imela konkretne pripombe k posameznim členom predloga 
poslovnika. 

Na seji je komisija v okviru enofaznega postopka v skladu s 171. členom poslovnika 
državnega zbora opravila razpravo o členih, h katerim so bili vloženi amandmaji in o 
predlogu amandmajev. Splošna razprava o predlogu poslovnika ni bila potrebna, ker je 
predlog poslovnika nastajal v komisiji, člani so njegovi avtorji, pred vložitvijo predloga je 
bilo znotraj komisije več delovnih pogovorov in usklajevanj glede vsebine predloga in še 
pred tem tudi glede vsebine ZPNOVS, ki ga je prav tako pripravila in vložila komisija, 
državni zbor pa sprejel na seji dne 26.2.2003. 

V poslovniško določenem roku, to je do vključno 17.6.2004, so amandmaje vložili: 

- Poslanska skupina SDS k: 5., 10., 13., 14., 15., 16., 18., 30., 32., 37., 38. členu; 

- Poslanski klub LDS, Poslanska skupina ZLSD, Poslanska skupina DeSUS k: 
5., 7., 9., 10., 11., 13., 15., 16., 18., 20., 23., 24., 25., 27., 28., 32., 35., 36., 44. členu. 

Na podlagi 126. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije je komisija 
opravila razpravo in glasovanje o členih in vloženih amandmajih k posameznemu členu 
predlaganega poslovnika. 

Komisija je sprejela amandma Poslanske skupine SDS k 18. členu ter amandmaje 
Poslanskega kluba LDS, Poslanske skupine ZLSD, Poslanske skupine DeSUS k 5., 7., 
9., 13., 18., 20., 23., 25., 27., 32.. 35. in 36. členu. 

Komisija je povzela amandma PS SDS in Poslanskega kluba LDS, PS ZLSD, PS 
DeSUS k 10. členu in ju združila v amandma komisije k 10. členu. Prav tako je komisija 
oblikovala kot svoj amandma vsebino amandmaja PS SDS k 13. členu. Delno je 
komisija povzela tudi amandmaja PS SDS k 15. členu ter k 38. členu in jo vključila kot 
amandma komisije k 15. oz. 38. členu. 
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Komisija za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb je sprejela naslednje 
svoje 

amandmaje: 

K 2. členu: 

Za besedilom "Uradni list RS, št. 35/02" se doda vejica in dopolni s " in 60/04". 

Obrazložitev 
Amandma je redakcijske narave. 

K 4. členu: 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: "Izraz tajni podatek v tem poslovniku ima 
enak pomen kot v Zakonu o tajnih podatkih (Ur.l. RS, št. 87/01, 101/03; v nadaljevanju: 
ZTP). 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: " Pojem operater ima enak pomen kot operater 
v Zakonu o elektronskih komunikacijah (Ur.l.RS, št. 43/04; v nadaljevanju: ZEKom). 

Obrazložitev: 
Dne 1.5.2004 je pričel veljati Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom, Ur.l. RS, št. 
43/04), ki ne pozna več pojem "telekomunikacijski operater", ampak v tej povezavi 
uporablja pojem operater. 

K 5. členu: 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: " V primerih, kadar je obravnava 
določene problematike zaradi preprečitve škodljivih posledic za nacionalno varnost 
neodložljiva, lahko sejo komisije, v primeru odsotnosti ali zadržanosti predse nika in 
podpredsednika, vodi eden oz. ena izmed članov oz. članic komisije (v n~ ivanju: 
članov komisije) po pooblastilu predsednika komisije" 

V tretjem odstavku se črtajo druga, tretja, četrta, peta in šesta alinea. 

Kot nova druga alinea se doda druga alinea iz 6. člena predloga poslovnika, ki se glasi: 

" - sodeluje in koordinira delo s pristojnimi v nadzorovanih službah v zvezi s pripravo sej 
in gradiv, ki jih morajo službe posredovati komisiji v skladu z določili ZPNOVS." 

Obrazložitev: 
Amandma je pripravljen v skladu z mnenjem Zakonodajno - pravne službe DZ. 
V drugem odstavku se alinee od dva do šest črtajo zato, ker vsebuje predvsem naloge, 
ki se nanašajo na delo sekretarja komisije. 

folij 2004 95 poročevalec, št. 89 



DELOVNA TELESA 

KOMISIJA ZA NADZOR NAD DELOM VARNOSTNIH IN OBVEŠČEVALNIH SLUZ£ 

K 6. členu: 

V drugem odstavku se črta druga alinea. 

Obrazložitev: 
Druga alinea se črta zato, ker se te naloge v celoti prenesejo v peti člen k nalogam 
predsednika komisije. 

K 9. členu: 

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Seje komisije, ki so zaprte za javnost, potekajo v prostorih Državnega zbora, kjer so 
zagotovljeni ustrezni tehnični pogoji za varovanje tajnih podatkov." 

V prvi vrsti drugega odstavka se beseda "skliče" nadomesti z besedo "opravi". 

Obrazložitev: 
Besedilo amandma je v skladu z mnenjem Zakonodajno pravne službe DZ. Komisija 
mora imeti na zaprtih sejah, kjer obravnava zadeve z določeno stopnjo tajnosti, 
zagotovljene tehnične pogoje za obravnavo takih podatkov. 

K 10. členu: 

Člen se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Predsednik komisije sklicuje in vodi seje, določa poročevalce oz. poročevalke za 
obravnavo posameznih zadev na seji ter skrbi za pripravo poročil in sklepov komisije. 

(2) V nujnih primerih lahko predsednik skliče sejo pisno ali ustno po telefonu; dnevni 
red pa lahko predloži tudi na sami seji komisije. 

(3) V izjemnih primerih, če bi to lahko ogrozilo potek posamezne dejavnosti 
nadzorovane službe, lahko predsednik komisije odloči, da se vsebina točke dnevnega 
reda na sklicu ne navede. 

(4) Gradiva z oznako stopnje tajnosti so članom komisije dostopna po postopku kot ga 
določa 41. člen tega poslovnika. 

(5) V nujnih primerih mora predsednik komisije sklicati sejo v krajšem roku tudi na 
zahtevo tretjine članov komisije." 
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Obrazložitev: 
Besedilo amandmaja je v skladu z mnenjem Zakonodajno pravne službe DZ. 

Besedilo prvega odstavka je enako besedilu iz prvega odst. 10. člena predloga 
poslovnika. 
Drugi, tretji in četrti odstavek so enaki besedilu amandmaja, ki ga je predlagala 
Poslanska skupina SDS. 
Peti odstavek je enak besedilu amandmaja . ki so ga predlagali: Poslanski klub LDS, 
Poslanska skupina ZLSD, Poslanska skupina DeSUS. 

K 11. členu: 

Crtan. 

Obrazložitev: 
Amandma je v skladu z mnenjem Zakonodajno pravne službe DZ in je v povezavi s 
predhodnim amandmajem Prvi in četrti odstavek sta nepotrebna. Drugi in tretji 
odstavek sta zajeta v 10. členu. 

K 12. členu: * 

Za 12. členom se umesti naslov 2. poglavja "Odločanje". 

Obrazložitev: 
Amandma je pripravljen v skladu z mnenjem Zakonodajno pravne službe Državnega 
zbora. 

K 13. členu: 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"(2) Komisija sprejema sklepe, stališča in mnenja o vprašanjih, ki jih obravnava." 

Doda se nov tretji in četrti odstavek: 

"(3) Svoje odločitve komisija sprejme z večino glasov navzočih članov. 

(4) Poročilo, ki ga komisija v skladu s 34. členom ZPNOVS pošlje državnemu zboru, 
sprejme z večino glasov vseh članov komisije." 

Obrazložitev 
Komisija je vsebinsko povzela amandma, ki ga je vložila Poslanske skupine SDS k 13. 
členu. V četrtem odstavku je komisija za besedo" skladu" vnesla določbo "s 34. člena". 
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K 14. členu: 

(Črtan) 

Obrazložitev: 
Besedilo 14. člena je preneseno v 13. člen. 

K 15. členu: 

V drugem odstavku se beseda "podpišeta" nadomesti z besedo "podpiše", za besedo 
"komisije" se postavi pika. Ostalo besedilo v drugem odstavku se črta. 

Obrazložite: 
Amandma je v skladu z mnenjem Zakonodajno pravne službe DZ. Vsebina 
predlaganega amandmaja je povzeta po amandmaju PS SDS k drugemu odstavku 15. 
člena . 

K 16. členu: 

V naslovu podpoglavja: "4. Izjava za javnost" se beseda "izjava" nadomesti z besedo 
"obvestilo". 

V drugem stavku prvega odstavka se beseda "sporočilo" nadomesti z besedo "obvestilo" 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"O vprašanjih in zadevah, ki so bistvenega pomena za nacionalno varnost ali za 
delovanje nadzorovanih služb, komisija oblikuje uradno obvestilo za javnost v pisni 
obliki, ki jo sprejme z večino glasov navzočih članov komisije. Obvestilo javnosti 
posreduje predsednik komisije oz. član. ki ga določi predsednik." 

Obrazložitev: 
Besedilo amandmaja je pripravljeno v skladu z mnenjem Zakonodajno-pravne službe 
Državnega zbora. 

K 24. členu: 

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Kadar komisija zahteva predložitev poročil iz tretjega odst. 17. člena, 18. člena, 
petega odst. 19. člena in prvega ter četrtega odst. 22. člena oz. podatkov iz tretjega 
odst. 21. člena ZPNOVS, svojo zahtevo obrazloži in določi rok, v katerem ji je vlada 
oziroma nadzorovana obveščevalna ali varnostna služba dolžna predložiti zahtevano 
poročilo oziroma podatke." 

Obrazložitev: 
Zakonodajno pravna služba DZ je v mnenju k 24. členu predloga poslovnika zapisala, da 
bi bilo potrebno precizirati sklicevanje na 18., 19., 21. in 22. člen , glede na to, da je 
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predložitev poročil v teh členih določena kot obveznost nadzorovancev oz. vlade že na 
podlagi ZPNOVS, komisija pa ima po določenih po določenih odstavkih možnost 
zahtevati dodatne podatke. Iz besedila 24. člena v predlogu poslovnika pa bi bilo 
mogoče sklepati, da se ta poročila predložijo le takrat, kadar komisija to zahteva. 

K 25. členu : 

V prvem odstavku se v zadnji vrsti za besedo "poslan" dodajo besede "pristojnemu 
ministru oziroma". 

Obrazložitev ■ 
Amandma je v skladu z mnenjem Zakonodajno pravne službe Državnega zbora. 
ZPNOVS v 1. odst. 27. člena določa, da če predstojnik nadzorovane službe meni, da so 
izpolnjeni pogoji iz drugega odst. tega člena, pod katerimi se sme za določen čas 
odložiti dejanje podatkov komisiji ali odložiti posamičen nadzor, o tem obvesti 
pristojnega ministra oziroma vlado. Skladno s to dikcijo je potrebno popraviti določbo 
prvega odst. 25. člena predloga poslovnika. 

K 26. členu: 

V prvem in tretjem odstavku se beseda "zadržanju" nadomesti z besedo " začasni 
odložitvi nadzora". 

Obrazložitev: 
Amandma je pripravljen v skladu z mnenjem Zakonodajno pravne službe DZ. 

K 27. členu: 

V prvem in tretjem odstavku se beseda "zadržanje" v ustreznem sklonu nadomesti z 
besedo "začasna odložitev nadzora" v ustreznem sklonu. 

V zadnjem stavku prvega odstavka se besedilo za besedo "preteku" črta in nadomesti 
z novim besedilom, ki se glasi:" roka za dopolnitev predloga vlade, nadzor nadaljuje". 

Obrazložitev: 
Amandma je komisije pripravila v skladu z mnenjem Zakonodajno pravne službe DZ. 

K 28. členu: 

člen se spremeni tako, da se glasi: 

" Če v času začasne odložitve nadzora komisija prejme dokumentacijo, ki je povezana z 
odložitvijo začasnega nadzora, se neodprta zapečati in shrani. Če je dokumentacija 
prispela odprta, ali je bila po naključju odprta, se jo brez pregleda zapečati in shrani." 

Obrazložitev: 
Besedilo amandmaja je v skladu z mnenjem Zakonodajno pravne službe DZ. 
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K 32. členu: 

V besedilu se za besedo "dneh" postavi vejica ter besedi "od prejema" nadomesti z 
besedilom: "v primeru, da je seja sklicana v krajšem roku pa takoj, po prejemu". 

Obrazložitev: 
Amandma je komisija pripravila v skladu z mnenjem Zakonodajno pravne službe DZ. 

K 33. členu: 

V prvem odstavku se črta beseda "telekomunikacijskega"; za besedo "odstavka" se 
doda številka "23" in dalje spremeni v besedilo: "drugega odstavka 26. člena, 31. člena 
in drugega odstavka 32. člena" . 

Obrazložitev: 
črtanje besede "telekomunikacijskega" je redakcijske narave. Glede ustnega poročanja 
predstojnika nadzorovane službe je v drugem odst. 23. člena ZPNOVS določeno, da 
pravica odklonitve odgovora na posamezno vprašanje iz drugega odst. 26. člena 
ZPNOVS velja tudi za predstojnika nadzorovane službe, kar pomeni, da je treba navesti 
tudi to pravno podlago. Dopolnitev z "drugim odstavkom" 32. člena je redakcijske narave 
in hkrati natančneje določi pravno podlago. 

K 34. členu: 

V prvem odstavku se za besedo "skupino" doda besedilo "iz 12. člena ZPNOVS". 

Obrazložitev: 
ZPNOVS določa v 12. členu, da nadzor iz 24. in 25. člena ter tretjega odstavka 29. člena 
tega zakona komisija izvaja preko skupine najmanj treh članov iz vrst poslancev 
opozicije in poslancev koalicije (v nadaljevanju besedila: pooblaščena skupina), ki jih za 
vsak nadzor posebej komisija pooblasti z večino glasov vseh članov. 

K 36. členu: 

Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Če pisnega odpravka zapisnika ni mogoče dostaviti že med ogledom, se ga v roku 
šestih delovnih dni po opravljenem ogledu oziroma vpogledu pripravi in posreduje 
vodji pooblaščene skupine in predstojniku nadzorovane službe v potrditev. Morebitne 
pisne pripombe so sestavi del zapisnika." 

Osmi odstavek se črta. 

Obrazložitev: 
Amandma je pripravljen na podlagi mnenja Zakonodajno pravne službe DZ. 

poročevalec, št. 89 100 3. 



DELOVNA TELESA 

■H9MISIJA ZA NADZOR NAD DELOM VARNOSTNIH IN OBVEŠČEVALNIH SLUŽB 

K 37. členu: 

Prvi stavek drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
"Komisija se seznani z zapisnikom na naslednji seji". 

V drugem stavku se za besedo "rezultate" nadomesti z besedilom " o opravljenem 
nadzoru". 

Obrazložitev 
Amandma je pripravljen v skladu z mnenjem Zakonodajno pravne službe DZ. 

K 38. členu: 

V prvem odstavku se doda nova prva alinea, ki se glasi. 

" - logistično podporo" 

V drugem odstavku se za besedo "zbor" postavi vejica in vnese naslednje besedilo: "v 
okviru svojih služb". 

Na koncu drugega odstavka se namesto pike doda vejica in naslednje besedilo: "ki 
mora imeti dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti TAJNO". 

Črtata se tretji in četrti odstavek. 

Obrazložitev- 
Amandma je komisija oblikovala v skladu z mnenjem Zakonodajno pravne službe DZ 
ter pripombo Vlade Republike Slovenije glede dovoljenja za dostop do tajnih podatkov 
stopnje tajnosti TAJNO za voznika. Vlada opozarja, da lokacije, ki jih uporablja agencija 
za izvrševanje nalog iz 2. člena ZSOVA, razen sedeža agencije, imajo stopnjo tajnosti 
TAJNO. Ker bo voznik seznanjen s tajno lokacijo, kamor bo peljal oziroma pripeljal 
komisijo, je treba poskrbeti za ustrezno varovanje tega tajnega podatka. 

K 39. členu: 

V drugem odstavku se besedilo, ki določa POOBLASTILA, na notranji desni strani 
izkaznice spremeni tako, da se glasi: 

"Imetnik te izkaznice je pooblaščen, da v skladu z zakonom, ki ureja parlamentarni 
nadzor obveščevalnih in varnostnih služb: 

- opravi kot član pooblaščene skupine napovedani ali nenapovedani ogled naprav in 
prostorov, ki jih uporablja nadzorovana služba v zvezi z nadzorovanjem in s snemanjem 
elektronskih komunikacij ter vpogleda v dokumente, drugo gradivo in podatke, ki se 
nanašajo na pristojnosti in naloge komisije; 

- zahteva kot član pooblaščene skupine gradivo in podatke nadzorovane službe, ki se 
nanašajo na pristojnosti in naloge komisije. 
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Službena izkaznica se uporablja hkrati s priloženo odredbo za izvedbo navenenega 
nadzora pooblaščene skupine 

Besedilo, ki našteva nadzorovane službe iz 3. člena 2PNOVS se spremeni oz. dopolni 
tako, da se glasi: 

• Slovenska obveščevalno-varnostna agencija vključno z operativnimi izpostavami 
• Ministrstvo za notranje zadeve vključno s policijskimi upravami 
• Ministrstvo za obrambo vključno z Obveščevalno varnostno službo in 

Generalštabom Slovenske vojske 
• Pošta Slovenije 
• Operaterji 

Obrazložitev: 
Predlagana sprememba pri vsebini pooblastila je razumljivejša od osnovne dikcije, ker 
tudi povzema vsebino 24. in 25. člena ZPNOV. Besedilo je tako bolj razumljivo. 
Besedilo, ki našteva nadzorovane službe iz 3. člena ZPNOVS je dopolnjeno v skladu z 
mnenjem Zakonodajno pravne službe Državnega zbora in pripombo Vlade Republike 
Slovenije. 

K 41. členu: 

Na koncu drugega odstavka se beseda "ogled" nadomesti z besedo "vpogled". 

Obrazložitev: 
Tiskarska napaka, ki jo je potrebno popraviti. 

K 44. členu: 

V drugem odstavku se besedilo "prvi ustanovitvi komisije v skladu s 36. členom 
ZPNOVS" nadomesti z besedilom "ustanovitvi komisije po ZPNOVS." 

Obrazložitev: 
Besedilo amandmaja je v skladu z mnenjem Zakonodajno pravne službe DZ. 

Komisija za nadzor nad delom varnostnih In obveščevalnih služb je po zaključeni 
razpravi in glasovanju o amandmajih v skladu s tretjo alineo 128. člena poslovnika 
državnega zbora glasovala o vseh členih skupaj In iih sprejela. 
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V skladu z določili prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije je na podlagi sprejetih amandmajev pripravljen dopolnjen 
predlog Poslovnika Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki je 
sestavni del poročila. 

Poročilo Komisije za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb bo na seji 
državnega zbora predstavil predsednik komisije gospod Jožef Jerovšek. 

Marinka Bogolin, l.r. Jožef JEROVŠEK, l.r. 
sekretarka komisije PREDSEDNIK 
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DOPOLNJEN PREDLOG 
POSLOVNIKA KOMISIJE ZA NADZOR 

OBVEŠČEVALNIH IN VARNOSTNIH SLUŽB 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

(1) Ta poslovnik ureja način dela Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb 
(v nadaljnjem besedilu: komisija). 

2. člen 

(1) Komisija deluje na podlagi Zakona o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih 
in varnostnih služb, Uradni list RS, št 26/03, (v nadaljevanju: ZPNOVS), 
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, Uradni list RS, št 35/02 in 60/04 
(v nadaljevanju: PoDZ-1) in tega poslovnika. 

3. člen 

(1) Kolikor ni s tem poslovnikom drugače določeno, veljajo za delo komisije določbe 
PoDZ-1. 

4. člen 

(1) Izrazi v tem poslovniku imajo enak pomen kot izrazi v ZPNOVS. 

(2) Izraz tajni podatek v tem poslovniku ima enak pomen kot v Zakonu o tajnih 
podatkih (Ur.l. RS, št 87/01,101/03; v nadaljevanju: ZTP). 

(3) Pojem operater ima enak pomen kot operater v Zakonu o elektronskih 
komunikacijah (Ur.l.RS, št 43/04; v nadaljevanju: ZEKom). 
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II. VODENJE KOMISIJE 

5. člen 

(1) Komisijo vodi predsednik oz. predsednica komisije (v nadaljevanju: 
predsednik). V primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti, vodi komisijo 
podpredsednik oz. podpredsednica (v nadaljevanju: podpredsednik). 

(2) V primerih, kadar je obravnava določene problematike zaradi preprečitve 
škodljivih posledic za nacionalno varnost neodložljiva, lahko sejo komisije, v 
primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika in podpredsednika, vodi eden oz. 
ena izmed članov oz. članic komisije (v nadaljevanju: članov komisije) po 
pooblastilu predsednika komisije. 

(3) Predsednik komisije: 

- vodi in usklajuje delo komisije 
- sodeluje in koordinira delo s pristojnimi v nadzorovanih službah v zvezi s 

pripravo sej in gradiv, ki jih morajo službe posredovati komisiji v skladu z 
določili ZPNOVS. 

6. člen 

(1) Komisija ima sekretarja oz. sekretarko (v nadaljevanju: sekretar). 

(2) Sekretar komisije: 

- pomaga predsedniku pri pripravi sej komisije, organizira in opravlja strokovna 
delo za potrebe komisije ter skrbi za vsa administrativna in tehnična opravila v 
komisiji, 
opravlja druga dela, ki jih določi predsednik komisije ali komisija. 

III. SEJE KOMISIJE 

1. Način dela komisije 

7. člen 

(1) Seje komisije so zaprte za javnost 

(2) Komisija se z glasovanjem na zaprti seji odloči ali bo posamezna vprašanja 
oziroma področja svojega dela obravnavala na javni seji. 
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8. člen 

(1) Seje komisije, ki je zaprta za javnost, se ne more udeležiti poslanec oz. poslanka ( v 
nadaljevanju: poslanec), ki ni član oz. članica (v nadaljevanju: član) komisije. 

9. člen 

(1) Seje komisije, ki so zaprte za javnost, potekajo v prostorih državnega zbora, 
kjer so zagotovljeni ustrezni tehnični pogoji za varovanje tajnih podatkov. 

(2) Seja komisije se lahko opravi zunaj sedeža državnega zbora samo, če so dani 
pogoji, pod katerimi se seja lahko opravi. 

10. člen » 

(1) Predsednik komisije sklicuje in vodi seje, določa poročevalce oz. poročevalke 
za obravnavo posameznih zadev na seji ter skrbi za pripravo poročil in sklepov 
komisije. 

(2) V nujnih primerih lahko predsednik skliče sejo pisno ali ustno po telefonu; 
dnevni red pa lahko predloži tudi na sami seji komisije. 

(3) V izjemnih primerih, če bi to lahko ogrozilo potek posamezne dejavnosti 
nadzorovane službe, lahko predsednik komisije odloči, da se vsebina točke 
dnevnega reda na sklicu ne navede. 

(4) Gradiva z oznako stopnje tajnosti so članom komisije dostopna po postopku 
kot ga določa 41. člen tega poslovnika. 

(5) V nujnih primerih mora predsednik komisije sklicati sejo v krajšem roku tudi 
na zahtevo tretjine članov komisije. 

11. člen 
(Črtan) 

12. člen 

(1) Seje komisije se lahko udeležijo samo njeni člani, sekretar komisije in strokovno- 
tehnično osebje, ki je nujno potrebno za izvedbo seje, vabljeni pa samo k točki 
dnevnega reda, na katero so vabljeni, razen če je seja javna. 
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(2) Na sejo komisije predsednik poleg predstojnika oz. predstojnice ( v nadaljevanju: 
predstojnik) nadzorovane službe lahko k obravnavi določene točke dnevnega reda 
povabi predstavnike oz. predstavnice institucij, katerih delo je neposredno povezano z 
vsebino obravnavanih vprašanj ter posamezne strokovnjake in strokovnjakinje, ki lahko 
na seji podajo in obrazložijo svoja mnenja in stališča o obravnavani zadevi. 

2. Odločanje 

13. člen 

(1) Seja komisije je sklepčna, če seje udeleži več kot polovica članov komisije. 

(2) Komisija sprejema sklepe, stališča in mnenja o vprašanjih, ki jih obravnava. 

(3) Svoje odločitve komisija sprejme z večino glasov navzočih članov. 

(4) Poročilo, ki ga komisija v skladu s 34. členom ZPNOVS pošlje državnemu 
zboru, sprejme z večino glasov vseh članov komisije. 

14. člen 
(Črtan) 

3. Zapisnik 

15. člen 

(1) O sejah komisije se vodi zapisnik in dobesedni zapis (magnetogram). 

(2) Zapisnik vodi sekretar komisije, podpiše pa ga predsednik komisije. 

(3) Zapisnik vsebuje: kraj, čas seje, imena in priimke predsednika oziroma 
podpredsednika in navzočih članov komisije, imena in priimke drugih oseb, ki 
sodelujejo na seji, podatek, ali je bila seja ali del seje javen, ter bistvene podatke o 
poteku seje in sklepe, ki jih je komisija sprejela. 

(4) Sestavni del zapisnika je dobesedni zapis (magnetogram) seje. 

4. Obvestilo za javnost 

16. člen 

(1) O seji komisije, o zadevah, ki jih je obravnavala ter o sklepih, stališčih in 
mnenjih, ki jih je sprejela, komisija lahko obvesti javnost Obvestilo javnosti 
posreduje predsednik komisije oziroma član, ki ga določi predsednik. 
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(2) O vprašanjih in zadevah, ki so bistvenega pomena za nacionalno varnost ali 
za delovanje nadzorovanih služb, komisija oblikuje uradno obvestilo za javnost v 
pisni obliki, ki jo sprejme z večino glasov navzočih članov komisije. Obvestilo 
javnosti posreduje predsednik komisije oz. član, ki ga določi predsednik. 

IV. POSTOPEK IZVRŠEVANJA NADZORA 

1. Programi in poročila 

17. člen 

(1) Vlada komisiji predloži v obravnavo program dela iz 15. in 20. člena ZPNOVS v 
mesecu januarju tekočega leta. 

18. člen 

(1) Vlada komisiji predloži v obravnavo poročilo o delu in o finančnem poslovanju 
iz 16. člena in prvega odstavka 21. člena ZPNOVS v mesecu februarju tekočega 
leta za preteklo leto. 

19. člen 

(1) Nadzorovana obveščevalna služba je dolžna poročilo iz prvega odstavka 17. člena in 
prvega do četrtega odstavka 19. člena ZPNOVS predložiti v tekočem mesecu za 
pretekle štiri mesece. 

(2) Nadzorovana varnostna služba je dolžna poročilo iz prvega do tretjega odstavka 22. 
člena ZPNOVS predložiti v tekočem mesecu za pretekle štiri mesece. 

20. člen 

(1) Operaterji so dolžni obvestila iz drugega odstavka 29. člena ZPNOVS komisiji 
predložiti v tekočem mesecu za pretekle tri mesece. 

21. člen 

(1) Izvajalci poštnih storitev po zakonu, ki ureja poštne storitve, so dolžni obvestila iz 30. 
člena ZPNOVS komisiji predložiti v tekočem mesecu za pretekle tri mesece. 
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22. člen 

(1) Šteje se, da je predložitev programa, poročila oziroma obvestila iz 17. do 21. člena 
tega poslovnika pravočasna, če je izvedena do zadnjega dne v mesecu, v katerem mora 
biti opravljena. 

23. člen 

(1) Operaterji so dolžni obvestila iz prvega odstavka 29. člena ZPNOVS komisiji 
predložiti v roku tridesetih dni od vsake spremembe programske opreme ali 
vmesnikov. 

24. člen 

(1) Kadar komisija zahteva predložitev poročil iz tretjega odst 17. člena, 18. člena, 
petega odst 19. člena in prvega ter četrtega odst 22. člena oz. podatkov iz 
tretjega odst 21. člena ZPNOVS, svojo zahtevo obrazloži in določi rok, v katerem 
ji je vlada oziroma nadzorovana obveščevalna ali varnostna služba dolžna 
predložiti zahtevano poročilo oziroma podatke. 

(2) Kadar komisija sklene zahtevati dopolnitev predloženih poročil iz prejšnjega 
odstavka In poročila iz 16. člena ZPNOVS, svojo zahtevo obrazloži in določi rok, v 
katerem ji je vlada oziroma nadzorovana obveščevalna ali varnostna služba 
dolžna predložiti dopolnjeno poročilo. 

2. Začasna odložitev nadzora 

25. člen 

(1) Če predstojnik nadzorovane službe v skladu s prvim odstavkom 27. člena 
ZPNOVS predlaga vladi začasno odložitev dajanja podatkov komisiji ali začasno 
odloži posamičen nadzor, mora o tem takoj pisno obvestiti komisijo. Obvestilu 
^ora biti priložen predlog za začasno odložitev nadzora, ki je bil poslan 
Pristojnemu ministru oziroma vladi. 

(2) Če se predstojnik odloči za začasno odložitev nadzora v času ogleda prostorov 
ali vpogleda v dokumentacijo, o tem ustno obvesti vodjo pooblaščene skupine, ki 
ogled oziroma vpogled izvaja, nato pa mora najkasneje v eni uri pripraviti predlog 
za začasno odložitev nadzora vladi in pisno obvestilo komisiji ter oboje vročiti 
vodji pooblaščene skupine. Če predstojnik tega ne stori v eni uri, pooblaščena 
skupina nadaljuje ogled. 

(3) Od trenutka prejema obvestila predstojnika nadzorovane službe, vendar največ 
osem dni od dneva prejema tega obvestila, komisija ne izvaja nadzora v obsegu, 
kot je bila predlagana začasna odložitev. 
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26. člen 

(1) Ko prejme sklep vlade o začasni odložitvi nadzora, predsednik komisije skliče 
sejo komisije, na kateri se odloča o morebitnem izvajanju nadzora kljub sklepu 
vlade o začasni odložitvi nadzora. 

(2) Komisija glasuje o pisnem predlogu sklepa za nadaljevanje nadzora, ki mora 
biti obrazložen. V obrazložitvi sklepa je treba navesti, s čim komisija utemeljuje, 
da razlogi za začasno odložitev nadzora, ki so navedeni v sklepu vlade, niso 
izpolnjeni. Sklep komisija sprejme z dvotretjinsko večino vseh članov komisije. 

(3) Če je sklep o nadaljevanju nadzora sprejet, se vroči vladi, pristojnemu ministru 
in predstojniku nadzorovane službe, po potrebi pa komisija o njegovi vsebini 
obvesti osebe iz petega odstavka 28. člena ZPNOVS, ki jih je vlada obvestila o 
začasni odložitvi nadzora. 

27. člen 

(1) Če pred iztekom roka za začasno odložitev nadzora predsednik komisije 
prejme predlog vlade, da rok začasne odložitve nadzora podaljša, nemudoma 
skliče sejo komisije. Po potrebi lahko komisija od vlade s sklepom zahteva 
dopolnitev predloga. V zahtevi za dopolnitev je treba določiti primeren rok, v 
katerem mora biti predlog vlade dopolnjen, sicer se po preteku roka za 
dopolnitev predloga vlade nadzor nadaljuje. 

(2) O predlogu vlade za podaljšanje roka sprejme komisija pisni sklep, ki mora biti 
obrazložen. Sklep komisija sprejme z dvotretjinsko večino vseh članov komisije. 

(3) Sklep iz prejšnjega odstavka se vroči vladi, pristojnemu ministru in 
predstojniku nadzorovane službe, če pa je rok začasne odložitve nadzora s 
sklepom komisije podaljšan, pa komisija o njegovi vsebini obvesti osebe iz petega 
odstavka 28. člena ZPNOVS, ki jih je vlada obvestila o začasni odložitvi nadzora. 

28. člen 

(1) Če v času začasne odložitve nadzora komisija prejme dokumentacijo, ki je 
povezana z odložitvijo začasnega nadzora, se neodprta zapečati in shrani. Če je 
dokumentacija prispela odprta, ali je bila po naključju odprta, se jo brez pregleda 
zapečati in shrani. 
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3. Pridobivanje dokumentacije 

29. člen 

(1) Za vsako pridobivanje dokumentacije v okviru izvajanja nadzora sprejme komisija 
poseben sklep, v katerem mora biti najmanj naveden organ ali organizacija, od katere se 
zahteva dokumentacija, katera dokumentacija se zahteva in v katerem roku ter v kakšni 
obliki mora biti predložena komisiji. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko najmanj tretjina članov komisije zahteva 
dokumentacijo v skladu z drugim odstavkom 45. člena PoDZ-1. Zahteva mora imeti 
najmanj enako vsebino kot sklep iz prejšnjega odstavka tega člena. 

(3) Predsednik komisije pošlje sklep komisije oziroma zahtevo iz drugega odstavka tega 
člena navedenemu organu oziroma organizaciji, skupaj z navedbo pravne podlage za 
zahtevo po dokumentaciji. 

30. člen 

(1) Predsednik komisije lahko v okviru priprave seje pridobiva v skladu s prvim 
odstavkom 45. člena PoDZ-1 tisto dokumentacijo, ki jo je mogoče pridobiti brez uporabe 
nadzornih pooblastil komisije poZPNOVS. 

4. Ustno poročanje in razgovor pred komisijo 

31. člen 

(1) Komisija pozove zaposleno oz. zaposlenega (v nadaljevanju: zaposleni) v 
nadzorovani službi na razgovor na sejo komisije, predstojnika nadzorovane službe pa 
tudi na ustne poročanje v skladu z zakonom, s pisno zahtevo, ki mora vsebovati najmanj 
ime in priimek vabljene osebe, delovno mesto, ki ga zaseda, nadzor, na katerega se 
razgovor ali ustno poročanje nanaša, kraj in datum, če je mogoče pa tudi uro prihoda, 
ter opozorilo, da so se v skladu z zakonom dolžni udeležiti seje komisije. Zahteva se 
pošlje na sedež nadzorovane službe. Vabljena oseba mora v pflhieru, če se vabilu iz 
opravičljivih razlogov ne bi mogla odzvati, to nemudoma sporočiti komisiji. 

(2) Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi za pooblaščene predstavnike oz. 
predstavnice telekomunikacijskega operaterja oziroma izvajalca oz. izvajalko poštnih 
storitev, kakor tudi za zaposlenega oz. zaposleno v državnih organih, razen sodišč in 
tožilstev, upravnih organih in organih lokalnih skupnosti. 

(3) Druge osebe se vabi na sejo komisije s pisnim vabilom. 
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(4) O vsaki zahtevi ali vabilu sprejme komisija poseben sklep. 

32. člen 

(1) Če želi komisija na sejo povabiti zaposlenega v nadzorovani službi, pri 
operaterju ali pri izvajalcu poštnih storitev, pa ne pozna njegovega imena in 
priimka, lahko od predstojnika nadzorovane službe oziroma pristojnih organov 
operaterja ali izvajalca poštnih storitev zahteva, da le-ti določijo uradno osebo, ki 
bo članom komisije v okviru pooblastil, ki jih ima na delovnem mestu ali položaju, 
dajala pojasnila ter odgovarjala na vprašanja. Predstojnik nadzorovane službe 
oziroma pristojni organi operaterja ali izvajalca poštnih storitev sporočijo komisiji 
ime in priimek zaposlenega v osmih dneh, v primeru, da je seja sklicana v 
krajšem roku pa takoj po prejemu pisne zahteve, v kateri mora biti opredeljeno 
področje, ki komisijo zanima. 

33. člen 

(1) Zaposlenega v nadzorovani službi, pri operateiju ali pri izvajalcu poštnih 
storitev, vključno z njenim predstojnikom, pooblaščenega predstavnika 
operaterja oziroma izvajalca poštnih storitev in zaposlenega v državnih organih, 
razen sodišč in tožilstev, upravnih organih in organih lokalnih skupnosti se na 
začetku razgovora oziroma ustnega poročanja predstojnika opozori na pravico iz 
drugega odstavka 23. člena, drugega odstavka 26. člena, 31. člena in drugega 
odstavka 32. člena ZPNOVS. 

(2) O razgovoru oziroma ustnem poročanju se vodi zapisnik in zvočni posnetek, 
na kar se vse udeležene opozori. Zapisnik razgovora oziroma ustnega poročanja 
podpiše tudi oseba, ki je bila na razgovoru oziroma ustnem poročanju. Če podpis 
zavrne, se na zapisnik to navede, vključno z morebitnimi razlogi zavrnitve. 

5. Pooblaščena skupina 

y 34. člen 

(1) Na predlog predsednika komisije pooblaščeno skupino iz 12. člena ZPNOVS s 
sklepom imenuje komisija z večino glasov vseh članov komisije za vsak nadzor 
posebej. 

(2) Pooblaščeno skupino vodi vodja pooblaščene skupine, ki ga oziroma jo določi 
komisija v sklepu o imenovanju pooblaščene skupine. 

(3) Sklep o imenovanju pooblaščene skupine mora vsebovati: ime in priimek 
članov oziroma članic pooblaščene skupine, predmet nadzora ter kraj oziroma 
lokacijo nadzora. 
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(4) Komisija mora pri določanju sestave članov in članic pooblaščene skupine 
slediti določbi 12. člena ZPNOVS, tako, da je v njej uravnotežena zastopanost 
pozicije in opozicije. 

35. člen 

(1) Pooblaščena skupina opravi posamezen ogled naprav in prostorov oziroma 
vpogled v dokumentacijo na podlagi pisne odredbe, ki jo izda predsednik 
komisije. Pisna odredba mora vsebovati: 

- navedbo, da gre za odredbo komisije, njeno številko in datum izdaje, 
- ime in priimek članov in članic pooblaščene skupine, 
- ime in priimek sekretarja komisije, če se le-ta udeleži ogleda oziroma 

vpogleda, 
- navedbo pravne podlage odredbe, 
- navedbo sklepa komisije ali zahteve najmanj tretjine članov komisije, na 

podlagi katere je bila izdana, 
- navedbo prostorov in naprav, kjer se opravi ogled in navedbo 

dokumentacije, ki jo pooblaščena skupina vpogleda, 
- kraj in čas ogleda oziroma vpogleda ali navedbo, da gre za nenapovedan 

ogled oziroma vpogled, 
- podpis predsednika komisije, 
- pečat 

(2) Predsednik komisije izda odredbo na podlagi sklepa komisije, v kateri morajo 
biti določeni prostori in naprave, kjer se opravi ogled in dokumentacija, ki jo 
pooblaščena skupina vpogleda ali na podlagi pisne zahteve najmanj tretjine 
članov komisije, ki mora imeti enako vsebino kot sklep komisije o izvedbi ogleda 
oziroma vpogleda. Odredbo izda predsednik komisije nemudoma po sprejemu 
sklepa ali prejemu zahteve tretjine članov komisije. 

(3) Če za določen nadzor ni bila Imenovana pooblaščena skupina, pa tretjina 
članov komisije pošlje zahtevo iz prejšnjega odstavka za ogled prostorov in 
naprav oziroma vpogled v dokumentacijo, izda predsednik komisije odredbo za 
zahtevani ogled oziroma vpogled zadnji imenovani pooblaščeni skupini. 

(4) Odredba se pošlje vodji pooblaščene skupine in sekretarju komisije, če je v 
njej naveden. Če je ogled ali vpogled napovedan, se odredba pošlje predstojniku 
nadzorovane službe ali operaterju, kjer bo ogled oziroma vpogled opravljen 
najmanj tri dni pred izvedbo ogleda oziroma vpogleda. 
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36. člen 

(1) Pri ogledu oziroma vpogledu vodja pooblaščene skupine predloži osebi v 
prostorih, kjer naj se izvede ogled oziroma vpogled, odredbo in zahteva, da se 
ogled oziroma vpogled omogoči. 

(2) Vodja pooblaščene skupine, vsak njen član ter sekretar komisije se morajo 
identificirati s posebno izkaznico ko nisije, katere oblika in vsebina je predpisan v 
39. členu tega poslovnika. 

(3) Če v primeru nenapovedanega ogleda oziroma vpogleda oseba v prostorih, 
kjer naj se izvede ogled oziroma vpogled predlaga, da se z ogledom ali vpogledom 
počaka do prihoda predstojnika nadzorovane službe, pooblaščena skupina to 
stori, vendar ne dlje kot eno uro. 

(4) Pooblaščena skupina ne sme slikovno ali zvočno snemati ogleda oziroma 
vpogleda, razen v primerih, ko se ji to na njeno zahtevo izrecno dovoli. 

(5) Slikovnega ali zvočnega snemanja pa prav tako brez soglasja pooblaščene 
skupine ne sme izvajati nadzorovana služba oziroma operater. 

(6) O ugotovitvah in rezultatih ogleda oziroma vpogleda se sproti piše zapisnik. 

(7) Če pisnega odpravka zapisnika ni mogoče dostaviti že med ogledom, se ga v 
roku šestih delovnih dni po opravljenem ogledu oziroma vpogledu pripravi in 
posreduje vodji pooblaščene skupine in predstojniku nadzorovane službe v 
potrditev. Morebitne pisne pripombe so sestavi del zapisnika. 

37. člen 

(1) Zapisnik o ugotovitvah in rezultatih ogleda oziroma vpogleda vodja 
pooblaščene skupine izroči predsedniku komisije, v kolikor v pooblaščeni skupini 
ni sodeloval predsednik komisije. 

(2) Komisija se seznani z zapisnikom na naslednji seji. Vodja ali vsak član 
pooblaščene skupine lahko komisiji predloži oziroma predstavi svoje ugotovitve 
in rezultate o opravljenem nadzoru. 

V. TEHNIČNI POGOJI ZA DELOVANJE KOMISIJE 

38. člen 

(1) Državni zbor za nemoteno delovanje komisije v skladu z določili zakona, ki 
določa varovanje in dostop do tajnih podatkov in določb mednarodnih 
organizacij, komisiji zagotavlja: 

- logistično podporo 
- posebno sobo za zasedanja komisije 
• za predsednika, člane ter sekretarja komisije prostore ter opremo za varno 

obravnavanje tajnih podatkov stopnje tajnosti "STROGO TAJNO". 
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(2) Državni zbor,v okviru svojih služb, mora komisiji za izvajanje nadzora 
pooblaščene skupine iz 12. člena ZPNVOS v vsakem trenutku zagotoviti prevozno 
sredstvo z voznikom oz. voznico ( v nadaljevanju: voznikom), ki mora imeti 
dovoljene za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti "TAJNO". 

39. člen 

(1) Člani komisije ter sekretar imajo službeno izkaznico. 

(2) Sestavni deli izkaznice: 

1. Naslovna stran: 

i 

Republika Slovenija 
DRŽAVNI ZBOR 

Komisija za nadzor 
obveščevalnih in varnostnih 

služb 

SLUŽBENA IZKAZNICA 

ž^Notrania leva stran: 

" registrska številka 
" fotografija 
* ime in priimek 
* funkcija: predsednik, podpredsednik, član komisije, sekretar komisije 
" datum izdaje 
* veljavnost 
" pečat državnega zbora 
" podpis izdajatelja 
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3. Notranja desna stran: 

POOBLASTILO: 

Imetnik te izkaznice je pooblaščen, da v skladu z zakonom, ki ureja parlamentarni 
nadzor obveščevalnih in varnostnih služb: 

- opravi kot član pooblaščene skupine napovedani ali nenapovedani ogled 
naprav in prostorov, ki jih uporablja nadzorovana služba v zvezi z 
nadzorovanjem in s snemanjem elektronskih komunikacij ter vpogleda v 
dokumente, drugo gradivo in podatke, ki se nanašajo na pristojnosti in naloge 
komisije; 

- zahteva kot član pooblaščene skupine gradivo in podatke nadzorovane službe, 
ki se nanašajo na pristojnosti in naloge komisije. 

Službena izkaznica se uporablja hkrati s priloženo odredbo za izvedbo 
navedenega nadzora pooblaščene skupine. 

4. Zunanja hrbtna stran 

Nadzorovane službe Iz 3. člena ZPNOVS: 

• Slovenska obveščevalno-varnostna agencija vključno z operativnimi 
izpostavami 

• Ministrstvo za notranje zadeve vključno s policijskimi upravami 
• Ministrstvo za obrambo vključno z Obveščevalno varnostno služb in 

Generalštabom Slovenske vojske 
• Pošta Slovenije 
• Operaterji 

40. člen 

(1) Predstojnik nadzorovane službe mora komisiji sporočiti seznam lokacij, v katerih ima 
nadzorovana služba dokumentacijo, ki jo lahko komisija vpogleda v skladu z določili 25. 
člena ZPNOVS ter prostore in naprave, ki jih uporablja nadzorovana služba v zvezi z 
nadzorovanjem in snemanjem elektronskih komunikacij. 
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J^QMISIJA za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb 

VI. RAVNANJE Z GRADIVI KOMISIJE 

41. člen 

(1) Gradiva za sejo komisije z oznako stopnje tajnosti so pred sejo članom na vpogled v 
pisarni predsednika komisije oziroma v prostorih, ki jih za delovanje komisije v skladu z 
določili ZTP določi državni zbor. 

(2) Predsednik komisije pravočasno pred sejo komisije obvesti člane komisije, kje in kdaj 
je gradivo iz prejšnjega odstavka dostopno za vpogled. 

(3) Gradivo za sejo komisije iz prvega odstavka tega člena se razmnoži za vse člane 
komisije. Vsak izvod gradiva mora biti posebej označen na način, ki omogoča 
identifikacijo kopije, z navedbo člana komisije, ki mu je gradivo namenjeno. Gradivo se 
na seji vroči samo navzočim članom komisije. Po zaključeni obravnavi na seji, morajo 
člani gradivo vrniti. 

VII. POROČANJE KOMISIJE DRŽAVNEMU ZBORU 

42. člen 

(1) Komisija predloži državnemu zboru poročilo iz 34. člena ZPNOVS do vključno 30. 
aprila v tekočem letu za preteklo leto. 

43. člen 

(1) Komisija lahko posreduje mnenje o posameznih pojavih in vprašanjih iz svoje 
pristojnosti državnemu zboru oziroma delovnim telesom državnega zbora, če presodi, 
da gre za pomembne nacionalne interese države. 

VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

44. člen 

d) Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

(2) Določbe V. poglavja tega poslovnika se začnejo uporabljati po ustanovitvi 
komisije po ZPNOVS. 
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