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EVA   /

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

ZADEVA: Novo gradivo št. 1 - Informacija o nameravanem sodelovanju Republike 
Slovenije v razvoju projekta "iMARS" Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi
– predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov Vlade:

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-
1G, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na ____ redni seji, dne ______, pod točko 
___ dnevnega reda sprejela

S K L E P

Vlada Republike Slovenije je sprejela informacijo o nameravanem sodelovanju Republike 
Slovenije v razvoju projekta "iMARS" Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi.

                                                                                             Dr. Božo Predalič

                                                                                             generalni sekretar

Prejmejo:

– Ministrstvo za obrambo
– Ministrstvo za zunanje zadeve

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v 
Državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:

/

3. a Oseba, odgovorna za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Polkovnik Branko Podbrežnik, poveljnik Verifikacijskega centra v Generalštabu Slovenske 
vojske.
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3. b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

/

4. Pri obravnavi gradiva bosta sodelovala:
− mag. Matej Tonin, minister za obrambo,
− Uroš Lampret, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo.

5. Kratek povzetek gradiva:

Republika Slovenija nadaljuje s sodelovanjem pri aktivnostih za krepitev medsebojnega 
zaupanja in varnosti držav članic Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi in kot 
članica namerava sodelovati v predmetnem projektu iMARS, za kar prispeva sredstva v 
višini 7.000,00 evrov.

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,

NE

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):



3/6

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

Generalštab 
Slovenske vojske 

1914

5899 -
Mednarodno 
sodelovanje

7.000,00 
EUR

SKUPAJ 7.000,00 
EUR

II. b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:



4/6

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

OBRAZLOŽITEV: /

7. b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Po oceni Ministrstva za obrambo gradivo nima nikakršnih učinkov na področjih iz tretje 
alineje tretjega odstavka 8. člena Poslovnika Vlade RS oziroma ima zanemarljive finančne 
učinke, ki so manjši kot 40.000 evrov v tekočem in naslednjih treh letih. 

Ocenjujemo, da bodo s pristopom k projektu iMARS nastale finančne posledice v višini 
7.000,00 evrov. 

Finančna sredstva za izvedbo načrtovanih aktivnosti so zagotovljena v finančnem načrtu pri 
proračunskem uporabniku 1914 Generalštab Slovenske vojske na proračunski postavki 
5899 – mednarodno sodelovanje.

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.
Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani: /
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9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE

Skladno s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 
– popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14) javnost ni 
bila povabljena k sodelovanju, saj gre za predlog sklepa Vlade RS.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz 
Resolucije o normativni dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program Vlade: NE

                                                                                                           Uroš Lampret
                                                                                                         državni sekretar

Poslano:

 naslovniku
 SGS/PS
 DOP
 GŠSV/SPZ
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Informacija
o nameravanem sodelovanju Republike Slovenije v projektu Information Management 

and Reporting System Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi.

Republika Slovenija je polnopravna članica Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi
(v nadaljevanju: OVSE) od 24. 3. 1992. Krovni politični dokument OVSE o krepitvi 
medsebojnega zaupanja in varnosti Dunajski dokument iz l. 2011 določa obveznosti in 
izvajanje aktivnosti na področju nadzorov oborožitve z namenom krepiti varnost in zaupanje 
v evroatlantskem prostoru. Slednje z medsebojno izmenjavo vojaških podatkov in obrambnih 
zmogljivosti med 57 državami članicami. Dokument določa režime obveznosti držav članic, s 
predpisanim načinom in obliko izmenjave podatkov in predvideva možnosti izvajanja 
nadzorov, inšpekcij ter evalvacij, za ugotavljanje izvajanja nenajavljenih vojaških aktivnosti 
ter preverjanje posredovanih podatkov o posameznih vojaških ustrojih. Pri tem se ugotavlja 
skladnost prijavljenih vrst in količin orožja in težke bojne tehnike ter predhodno 
(ne)/najavljenih vojaških aktivnosti in o tem standardizirano poroča vsem državam članicam. 

V namen lažjega pristopa k analitiki podatkov in možnosti vseobsežnega načrtovanja 
nadzorov s področja verifikacijskih aktivnosti nadzorov oborožitve, razvija Center za 
preprečevanje konfl iktov sistem "iMARS", ("Information Management and Reporting 
System"). 

Projekt "iMARS", ki velja za eden večjih tehničnih premikov na področju nadzora nad 
oboroževanjem in krepitve transparentnosti in ukrepov za krepitev varnosti in zaupanja, uživa 
zelo široko podporo med državami OVSE. Projekt je do sedaj podprlo že devet donatorjev,
skupaj pa je bilo zbranih 549.243 evrov. Zvezna republika Nemčija, kot največja donatorica, 
je prispevala 350.000 evrov, Italijanska republika in Republika Finska sta vplačali po 40.000 
evrov, Avstrija 5.000 evrov, Lihtenštajn 7.050 evrov, Litva 5.000 evrov, Luksemburg 20.679 
evrov, Slovaška republika 8.000 evrov in Švicarska konfederacija 73.514 evrov. Center za 
preprečevanje konfliktov razvoj sistema koordinira tudi s strokovnjaki iz sodelujočih držav 
OVSE, ki imajo možnost vplivati na funkcionalne zahteve sistema "iMARS" in orodij, ki jih 
potrebujejo pri izvajanju verifikacijskih aktivnosti na področju krepitve medsebojnega 
zaupanja in varnosti v Evropi. 

Center za preprečevanje konfliktov OVSE je tudi večkrat apeliral na vse sodelujoče države 
OVSE naj finančno podprejo projekt in s tem aktivno, v kolikor to želijo, sodelujejo pri razvoju 
ter hkrati prejemajo redna poročila o napredku projekta. 

Državam, ki aktivno podpirajo ter s tem lahko vplivajo na razvoj projekta, se bo pridružila tudi 
Republika Slovenija s prispevkom v višini 7.000 evrov.

Ocenjujemo, da bodo s tem za Republiko Slovenijo v letu 2020 nastale finančne posledice v 
višini 7.000,00 evrov.

Finančna sredstva za izvedbo načrtovanih aktivnosti so zagotovljena v finančnem načrtu pri 
proračunskem uporabniku 1914 Generalštab Slovenske vojske na proračunski postavki 5899 
– mednarodno sodelovanje, ki zaradi omejitev potovanj v tujino zaradi pandemije niso bila 
porabljena.

                 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO


	F48AB0CE6B7B6090C12585F9004C16CB_0.in.doc

		2020-10-06T15:54:33+0200
	Uroı Lampret




