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PRILOGA 1

Številka: 007-69/2019-9
Ljubljana, dne 21. 05. 2019
EVA 2019-1911-0007

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE
gp.gs@gov.si

ZADEVA: Predlog uredbe o spremembi Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in 
dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za 
uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepa vlade:
Na podlagi 77. in 78. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno 
prečiščeno besedilo in 95/15) je Vlada Republike Slovenije na _____ seji dne 
_____sprejela naslednji

S K L E P

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o soglasjih za proizvodnjo 
in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, 
izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov, ter jo objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

Stojan Tramte
generalni sekretar

Sklep prejmejo:

 Ministrstvo za obrambo,
 Služba Vlade RS za zakonodajo,
 Urad Vlade RS za komuniciranje.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v 
državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
mag. Željko Kralj, generalni direktor Direktorata za logistiko.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
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5. Kratek povzetek gradiva:
S predlagano uredbo se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Komisije (EU) 
2019/514 z dne 14. marca 2019 o spremembi Direktive 2009/43/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta, ki se nanaša na seznam obrambnih proizvodov.
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem 
in naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije DA

c) administrativne posledice NE

č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 
konkurenčnost podjetij

NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE

e) socialno področje NE

f) dokumente razvojnega načrtovanja:
 nacionalne dokumente razvojnega 

načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po 

strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

 razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov občinskih 
proračunov 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov občinskih 
proračunov
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
obveznosti za druga 
javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče 
leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ
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7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Gradivo nima finančnih posledic.
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
− pristojnosti občin,
− delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Javnost ni bila vključena v pripravo gradiva, ker gre za tehnični prenos seznama obrambnih 
proizvodov iz Evropske direktive.
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz 
Resolucije o normativni dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Karl Erjavec
MINISTER

Priloga:
- predlog uredbe z obrazložitvijo.

Poslano:
- naslovniku 
- DLO 
- DOP 
- SGS/PS 
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                                                                                                  PREDLOG
                                                                                                                 EVA 2019-1911-0007

Na podlagi 77. in 78. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno 
besedilo in 95/15) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O 
o spremembi Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim 

orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos 
obrambnih proizvodov

1. člen

V Uredbi o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo 
ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov (Uradni list 
RS, št. 59/11, 88/11, 74/12, 46/13, 29/14, 37/15, 62/16, 30/17 in 14/18) se v 1. členu drugi 
odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(2) S to uredbo se prenaša v pravni red Republike Slovenije Direktiva 2009/43/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o poenostavitvi pogojev za prenose 
obrambnih proizvodov znotraj Skupnosti (UL L št. 146 z dne 10. 6. 2009, str. 1), zadnjič 
spremenjena z Direktivo Komisije (EU) 2019/514 z dne 14. marca 2019 o spremembi 
Direktive 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s seznamom obrambnih 
proizvodov (UL L št. 89 z dne 29.03.2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: direktiva).«.

2. člen

Ta uredba začne veljati 5. julija 2019.

Št. 007-69/2019-
Ljubljana, dne ___ maja 2019
EVA 2019-1911-0007

                                                                                           VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
                                                                           Marjan ŠAREC l.r.

                                                                      predsednik
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OBRAZLOŽITEV

I. UVOD

1. Pravna podlaga

Pravno podlago za predlagano uredbo predstavljata šesti odstavek 77. člena in tretji 
odstavek 78. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno 
besedilo in 95/15), ki Vlado Republike Slovenije pooblaščata, da predpiše, kaj se šteje za 
vojaško orožje in opremo ter da določi pogoje za pridobitev soglasij za proizvodnjo ter 
dovoljenj za promet z vojaškim orožjem in opremo ter obrambnimi proizvodi.

2. Rok za izdajo uredbe, določen z zakonom

Zakon o obrambi neposredno ne določa roka za sprejem obravnavane uredbe. Ker pa se s 
spremembo drugega odstavka 1. člena veljavne uredbe v pravni red Republike Slovenije 
prenaša spremenjeni seznam obrambnih proizvodov, določen z Direktivo Komisije (EU) 
2019/514 z dne 14. marca 2019 o spremembi Direktive 2009/43/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta v zvezi s seznamom obrambnih proizvodov (UL L št. 89 z dne 29. 03. 2019, str. 1), 
ki določa, da morajo države članice sprejeti predpise za implementacijo spremenjenega 
seznama najkasneje do 30. junija 2019, uporabljati pa jih morajo od 5. julija 2019, je rok za 
sprejem obravnavane uredbe 30. junij 2019.

3. Splošna obrazložitev predloga uredbe

Na podlagi 77. člena in 78. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno 
prečiščeno besedilo in 95/15), je bila v letu 2011 sprejeta Uredba o soglasjih za proizvodnjo 
in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter prehodnih dovoljenjih za uvoz, 
izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov (Uradni list RS, št. 59/11 – v nadaljnjem 
besedilu: uredba). Uredba je bila do sedaj osemkrat novelirana in sicer enkrat letno od leta 
2011 do leta 2018.

Z uredbo se na podlagi omenjenih dveh določb Zakona o obrambi podrobneje določajo 
način, pogoji in postopek za izdajo soglasij za proizvodnjo ter dovoljenj za promet z vojaškim 
orožjem in opremo, vključno z dovoljenji za posamezen posel prometa s temi sredstvi. Prav 
tako pa uredba podrobneje določa tudi dovoljenja za prenos obrambnih proizvodov med 
državami članicami EU, s čimer se v slovenski pravni red prenaša Direktiva 2009/43/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o poenostavitvi pogojev za prenose 
obrambnih proizvodov znotraj skupnosti (UL L št. 146, z dne 10.6.2009, str. 1). 

V sklopu določb o prenosu obrambnih proizvodov med državami članicami EU, se uredba pri 
opredelitvi obrambnih proizvodov sklicuje na ažuriran seznam obrambnih proizvodov, ki ga 
določa Evropska komisija (dvanajsti odstavek 1. člena uredbe) in ki je izvorno oblikovan kot 
priloga k prej omenjeni Direktivi 2009/43/ES. Seznam Komisija občasno novelira, zadnjič je 
to storila z Direktivo Komisije (EU) 2019/514 z dne 14. marca 2019 o spremembi Direktive 
2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s seznamom obrambnih proizvodov 
(UL L št. 89 z dne 29. 03. 2019, str. 1). Zaradi zagotovitve prenosa tako noveliranega 
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seznama obrambnih proizvodov v slovenski pravni red, je treba ustrezno spremeniti tudi 
obravnavano uredbo.

4. Predstavitev presoje posledic za posamezna področja, če te niso mogle biti celovito 
predstavljene v predlogu zakona

Na drugih področjih predlagana uredba nima neposrednih učinkov.

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV (PO ČLENIH)

K 1. členu

S tem členom se spreminja drugi odstavek 1. člena uredbe, s čimer se v slovenski pravni red 
prenaša Direktiva Komisije (EU) 2019/514 z dne 14. marca 2019 o spremembi Direktive 
2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s seznamom obrambnih proizvodov.

K 2. členu

V direktivi, ki se implementira s to uredbo, je rok za sprejem in objavo uredbe 30. junij 2019, 
s 5. julijem 2019 pa naj bi uredba že začela veljati in se uporabljati. V izogib različnim rokom 
za uveljavitev oziroma uporabo predlaganih rešitev se zato predlaga, da celotna novela 
začne veljati 5. julija 2019.

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
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