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EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

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

ZADEVA: Poročilo o delu Stalne medresorske koordinacijske skupine za spremljanje 
in usmerjanje implementacije ukrepov na področju vojaške mobilnosti za leto 2021–
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 in 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 Poročilo o delu Stalne medresorske koordinacijske 
skupine za spremljanje in usmerjanje implementacije ukrepov na področju vojaške 
mobilnosti za leto 2021. 

                                                                                Mag. Janja Garvas Hočevar
                                                                          vršilka dolžnosti generalnega sekretarja

Priloga:
 Načrt vojaške mobilnosti Republike Slovenije.

Prejmejo:

 ministrstva,
 vladne službe,
 Kabinet predsednika Vlade RS.

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. Valter Vrečar, generalni direktor Direktorata za obrambne zadeve na Ministrstvu za 
obrambo in vodja Stalne medresorske koordinacijske skupine za spremljanje in usmerjanje 
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implementacije ukrepov na področju vojaške mobilnosti. 
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Vlada Republike Slovenije je imenovala Stalno medresorsko koordinacijsko skupino za 
spremljanje in usmerjanje implementacije ukrepov na področju vojaške mobilnosti (v 
nadaljnjem besedilu: medresorska skupina) (sklepi Vlade RS, št. 02401-22/2018/5 z dne 
22. 11. 2018, 02401-22/2018/9 z dne 7. 11. 2019, 02401-11/2020/4 z dne 24. 6. 2020 in 
02401-11/2020/8 z dne 28. 4. 2021). Pri svojem delu je sledila nalogam zapisanim v sklepih
o imenovanju skupine, izhodiščem zapisanim v Skupnem sporočilu Evropskemu 
parlamentu in Svetu Izboljšanje vojaške mobilnosti v Evropski uniji (v nadaljevanju EU), 
JOIN(2017)41 final, 10. 11. 2017, Skupnemu sporočilu Evropskemu parlamentu in Svetu o 
akcijskem načrtu za vojaško mobilnost JOIN(2018) final 5, 28. 3. 2018 ter Izvedbenemu 
načrtu izpolnitve kriterijev in zavez Republike Slovenije za vključitev v Stalno strukturno 
sodelovanje na področju varnosti in obrambe EU (PESCO) za področje vojaške mobilnosti. 
V 6. točki sklepa o imenovanju medresorske skupine je vlada naložila, da ji o svojem delu 
poroča enkrat letno. Poročilo Stalne medresorske koordinacijske skupine za spremljanje in 
usmerjanje implementacije ukrepov na področju vojaške mobilnosti za leto 2021 (v 
nadaljevanju: poročilo) v okviru petih poglavij (1. Uvod, 2. Kadrovske spremembe v 
medresorski skupini, 3. Aktivnosti na področju vojaške mobilnosti, 4. Napredek na 
normativnem področju vojaške mobilnosti, 5. Zaključek) opisuje ključne aktivnosti, ki so bile 
obravnavane in izvedene na področju vojaške mobilnosti v letu 2021. Ena izmed teh 
aktivnosti je bila tudi priprava Načrta vojaške mobilnosti Republike Slovenije, ki je priloga 
tega poročila. 
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.)
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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
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SKUPAJ
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev
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, 10/14, 
164/20, 35/21, 51/21 in 114/21) 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

                                        Uroš Lampret
                                     DRŽAVNI SEKRETAR

Poslano:
- naslovniku,
- DOZ. 
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OBRAZLOŽITEV
Vlada Republike Slovenije je s sklepi, št. 02401-22/2018/5 z dne 22. 11. 2018, 02401-
22/2018/9 z dne 7. 11. 2019, 02401-11/2020/4 z dne 24. 6. 2020 in 02401-11/2020/8 z dne 
28. 4. 2021 imenovala Stalno medresorsko koordinacijsko skupino za spremljanje in 
usmerjanje implementacije ukrepov na področju vojaške mobilnosti (v nadaljnjem besedilu: 
medresorska skupina). Njene naloge so spremljanje in usmerjanje implementacije ukrepov 
na področju vojaške mobilnosti v povezavi z izhodišči zapisanimi v Skupnem sporočilu 
Evropskemu parlamentu in Svetu Izboljšanje vojaške mobilnosti v Evropski uniji (v 
nadaljevanju: EU), JOIN(2017)41 final, 10.11.2017, Skupnemu sporočilu Evropskemu 
parlamentu in Svetu o akcijskem načrtu za vojaško mobilnost JOIN(2018) final 5, 28.3.2018 
ter Izvedbenemu načrtu izpolnitve kriterijev in zavez Republike Slovenije (RS) za vključitev v 
Stalno strukturno sodelovanje na področju varnosti in obrambe EU (PESCO) za področje 
vojaške mobilnosti. V 6. točki sklepa o imenovanju medresorske skupine je vlada 
medresorski skupini naložila, da ji o svojem delu poroča enkrat letno. 

Poročilo Stalne medresorske koordinacijske skupine za spremljanje in usmerjanje 
implementacije ukrepov na področju vojaške mobilnosti za leto 2021 v okviru petih poglavij 
(1. Uvod, 2. Kadrovske spremembe v medresorski skupini, 3. Aktivnosti na področju vojaške 
mobilnosti, 4. Napredek na normativnem področju vojaške mobilnosti, 5. Zaključek) opisuje 
ključne aktivnosti, ki so bile obravnavane in izvedene na področju vojaške mobilnosti v letu 
2021. Ena izmed teh aktivnosti je bila priprava Načrta vojaške mobilnosti Republike Slovenije
(naprej načrt vojaške mobilnosti), ki je priloga tega poročila. V načrtu vojaške mobilnosti so
podane osnovne smernice in opredeljene aktivnosti za izboljšanje vojaške mobilnosti v RS.
Njegovo uresničevanje pa bo vplivalo na nadaljnje delo medresorske skupine. 

Poročilo je bilo na delovni ravni usklajeno med člani medresorske skupine. Upoštevani so bili 
tudi vsi predlogi sprememb, ki jih je podalo MF, in so se nanašali na aktualno stanje in 
realizirane naloge na področju davka na dodano vrednost in trošarin. 

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
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