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EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

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

ZADEVA: Informacija o nadaljevanju sodelovanja Republike Slovenije v razvoju 
projekta Information Management and Reporting System (iMARS) Organizacije za 
varnost in sodelovanje v Evropi do vključno leta 2024 – 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 nadaljevanju sodelovanja Republike 
Slovenije v razvoju projekta Information Management and Reporting System (iMARS) 
Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi do vključno leta 2024.

                                                                                            Mag. Janja Garvas Hočevar
                                                                                            v.d.  generalnega sekretarja
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 Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Polkovnik Branko Podbrežnik, poveljnik Verifikacijskega centra Generalštaba Slovenske 
vojske.

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

− obrambo.
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5. Kratek povzetek gradiva:
Državam, ki finančno podpirajo in s tem tudi vplivajo na razvoj projekta Information 
Management and Reporting System (iMARS) Organizacije za varnost in sodelovanje v 
Evropi (OVSE), se je leta 2020 (sklep VRS, št. 51101-1/2020/5 z dne 8. 10. 2020) 
pridružila tudi Republika Slovenija.

Republika Slovenija nadaljuje z izvajanjem aktivnosti za krepitev medsebojnega zaupanja 
in varnosti držav članic OVSE ter kot članica namerava v naslednjih štirih letih sodelovati v 
predmetnem projektu iMARS, za kar bo Ministrstvo za obrambo od leta 2021 prispevalo 
sredstva v višini 7.000,00 evrov letno, do vključno z letom 2024. Projekt iMARS bo 
Slovenski vojski omogočil učinkovitejšo pripravo in izvedbo aktivnosti na področju 
nadzorov oborožitve.

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 uni je in 
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
/
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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 

+7.000 EUR
+7.000 

EUR
+7.000 EUR +7.000 EUR

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

1914 -
GENERALŠTAB

Ostali mednarodni 
prispevki 5834 7.000 EUR 7.000 EUR

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
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
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Ocenjujemo, da bodo s pristopom k projektu iMARS nastale finančne posledice v višini 
7.000,00 evrov na letni ravni, od 2021 do vključno z letom 2024, kar v štiriletnem obdobju 
skupaj predstavlja 28.000 evrov finančnih posledic. Finančna sredstva za izvedbo 
načrtovanih aktivnosti so zagotovljena v finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 
1914 Generalštab Slovenske vojske na proračunski postavki 5834 - Ostali mednarodni 
prispevki.

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

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
V skladu 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, 80/13, 10/14 
in 164/20) javnost ni bila povabljena k sodelovanju, ker gre za predlog sklepa vlade.
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz 
Resolucije o normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                                                                      mag. Matej Tonin
                                                                                                     minister

Poslano:
- naslovniku
- SGS/PS
- DOP
- GŠSV/SPZ
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Informacija

o nadaljevanju sodelovanja Republike Slovenije v razvoju projekta Information 
Management and Reporting System (iMARS) Organizacije za varnost in sodelovanje v 
Evropi do vključno leta 2024.

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 konfliktov sistem Information Management and Reporting System (iMARS).

Državam, ki aktivno podpirajo ter s tem lahko vplivajo na razvoj projekta, se je leta 2020 
(sklep VRS, št. 51101-1/2020/5 z dne 8. 10. 2020) pridružila tudi Republika Slovenija.

Sekretariat OVSE je decembra 2020, za države, ki so dotlej prispevale sredstva za iMARS, 
pripravil obširno predstavitev trenutnega stanja glede razvoja, predvidenih zmogljivostih in 
prihodnjih aktivnostih pri izgradnji analitskega orodja iMARS. Napredek pri razvoju aplikacije 
je bil predstavljen tudi na letnem srečanju poveljnikov verifikacijskih centrov držav OVSE. Za 
projekt, ki je v celoti ocenjen na približno 1,48 miljona evrov, je bilo s strani sodelujočih držav 
doslej zagotovljenih nekaj čez 600.000 evrov. Finančno je projekt doslej podprlo 11 držav, 
med katerimi je, z lanskim prispevkom v višini 7.000 evrov, tudi Republika Slovenija.

Uvedba iMARS bo predstavljala enega največjih tehnoloških napredkov na področju nadzora 
nad konvencionalno oborožitvijo. Sistem bo zajemal celovito in strukturirano bazo podatkov, 
omogočal upravljanje izmenjanih podatkov s področja Ukrepov za zagotavljanje varnosti in 
zaupanja (CSBM) in zagotovil pomembne vertikalne ter horizontalne sinergije. iMARS bo še 
posebej koristen za manjše verifikacijske centre, saj bo omogočal avtomatsko obdelavo 
podatkov, zagotavljal precejšnje povečanje zmogljivosti za polno uporabo podatkov in 
posledično povečal učinkovitost obstoječih ukrepov ter transparentnost sodelovanja.

Uspešen razvoj tega celovitega analitskega orodja bo Republiki Sloveniji omogočil bolj 
pregleden, celovit in sistematski pristop pri izvajanju verifikacijskih in drugih aktivnosti na 
področju nadzora konvencionalne oborožitve. Med pričakovane rezultate spada tudi 
vključevanje in obdelava nabora vseh sporočil, poslanih po medsebojni komunikacijski 
povezavi prek diplomatskih kanalov OVSE, t. i. mreža "INA". iMARS bo deloval na ločenem, 
zaščitenem omrežju, vanj pa bodo preko določene delovne postaje lahko vstopale posebej 
za to pooblaščene in usposobljene osebe iz verifikacijskih centrov držav članic OVSE.
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iMARS bo združeval več različnih podatkovnih baz in v napredni obliki služil kot osnova za 
predpisane obveznosti letnih izmenjav vojaških podatkov držav članic OVSE, (letni poročili 
Annual Exchange of  Military Information in Global Exchange of Military Information), podatke 
o izvršenih nadzorih v državah OVSE, poročila in ugotovitve ter večstransko uporabne 
vojaške podatke OVSE držav.

Programska oprema, ki se je začela razvijati januarja 2020, bo v prvi fazi zajela podatke s 
področja Dunajskega dokumenta. Ti pa se bodo v nadaljevanju dopolnili tudi za področje 
Small Arms and Light Weapon in drugih ukrepov za krepitev varnosti in zaupanja, kot je npr. 
Kodeks vedenja. Začetne operativne zmogljivosti bodo dosežene konec januarja 2021, polne 
pa leta 2024. Prva testna orodja bodo za države, ki finančno podpirajo projekt na voljo v 
začetku letošnjega leta.

Na Ministrstvu za obrambo podpiramo nadaljnjo aktivno vlogo Republike Slovenije pri 
razvoju projekta iMARS, zato predlagamo nadaljevanje zagotavljanja finančne podpore do 
leta 2024 z letnim vložkom 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 5834 - Ostali mednarodni prispevki.

Ministrstvo za obrambo
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