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EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

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

ZADEVA: Predlog materialne pomoči Črni gori, Severni Makedoniji in Srbiji za 
preprečevanje širjenja pandemije koronavirusa COVID-19 – 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), 86.a člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
(Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) in četrtega 
odstavka 48. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)  je Vlada 
Republike Slovenije na ___ seji dne ________ pod ___ točko dnevnega reda sprejela 

S K L E P

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela odločitev, da se Črni gori na podlagi prošnje prek 
mehanizma Unije na področju civilne zaščite za preprečevanje širjenja bolezni COVID-
19, pošlje materialno pomoč v obliki osebnih zaščitnih sredstev. Ocenjena vrednost, 
skupaj s prevozom, pomoči znaša 107.350 evrov.

2. Vlada Republike Slovenije je sprejela odločitev, da se Severni Makedoniji na podlagi 
prošnje prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite za preprečevanje širjenja 
bolezni COVID-19, pošlje materialno pomoč v obliki osebnih zaščitnih sredstev.
Ocenjena vrednost, skupaj s prevozom, pomoči znaša 115.000 evrov.

3. Vlada Republike Slovenije je sprejela odločitev, da se Srbiji na podlagi prošnje prek 
mehanizma Unije na področju civilne zaščite za preprečevanje širjenja bolezni COVID-
19, pošlje materialno pomoč v obliki osebnih zaščitnih sredstev. Ocenjena vrednost, 
skupaj s prevozom, pomoči znaša 120.300 evrov.

4. Vlada Republike Slovenije je naložila Ministrstvu za obrambo, da prek Uprave Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje izvrši 1., 2. in 3. točko tega sklepa.
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5.  Vlada Republike Slovenije je sklenila, da se pravice porabe za nadomestitev sredstev iz 
1.,  2 .  in  3. točke tega sklepa v višini zagotovijo iz sredstev proračunske rezerve 
Republike Slovenije. 

mag. Janja Garvas Hočevar
  v.d. GENERALNEGA SEKRETARJA

Prejmejo:
 Ministrstvo za obrambo,
 Ministrstvo za zunanje zadeve,
 Ministrstvo za finance,
 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:
- Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite RS,
- Darko But, generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Pri obravnavi gradiva bodo sodelovali:

5. Kratek povzetek gradiva:
Pristojni organi Črne gore, Severne Makedonije in Srbije so za pomoč pri obvladovanju 
širjenja koronavirusa SARS-CoV-2 in pandemije bolezni COVID-19, prek mehanizma Unije 
na področju civilne zaščite, Centra za usklajevanje nujnega odziva (ERCC), zaprosili za 
mednarodno pomoč v obliki zaščitnih sredstev in druge zdravstvene opreme ter drugih 
sredstev. Ministrstvo za obrambo predlaga, da Republika Slovenija za pomoč Črni gori, 
Severni Makedoniji Srbijii, zagotovi materialno pomoč v obliki osebnih zaščitnih sredstev.
Ministrstvo za obrambo predlaga, da Republika Slovenija za pomoč Srbiji, Črni gori in 
Severni Makedoniji zagotovi materialno pomoč v obliki razkužila za roke, dezinfekcijskega 
sredstva ter trislojnih in FFP2 mask.
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6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem 

in naslednjih treh letih DA

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:
Vrednost materialne pomoči, s prevozom pomoči, je ocenjena na 107.350 evrov za Črno 
goro, 115.000 evrov za Severno Makedonijo in 120.300 evrov za Srbijo. Sredstva se 
zagotovijo iz sredstev proračunske rezerve RS na podlagi četrtega odstavka 48. člena 
Zakona o javnih financah.

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
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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 

1611- Ministrstvo 
za finance

 Rezerva 
RS. 342.650

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:

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

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Grad ivo  je  b i l o  p redhodno  ob jav l j eno  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) se javnosti ni povabilo 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
 URSZR
 MZZ
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OBRAZLOŽITEV

Pristojni organi Črne gore, Severne Makedonije in Srbije so prek mehanizma Unije na 
področju civilne zaščite, Centra za usklajevanje nujnega odziva (ERCC) zaprosili za 
mednarodno pomoč v obliki materialne pomoči za pri obvladovanju širjenja koronavirusa 
SARS-CoV-2 in pandemije bolezni COVID-19. 

Zgoraj omenjen države so prvič zaprosile za pomoč v drugi polovici marca 2020, na njihovo 
zaprosilo se je Slovenija že odzvala (Severni Makedoniji in Srbiji aprila 2020, Črni gori 
septembra 2020). 

Zaradi slabšanja epidemiološke slike so države tekom leta 2020 zaprosila obnavljala in 
posodabljala: Črna gora je svoje zaprosilo obnovila 6. 3. 2021, Severna Makedonija je svoje 
zaprosilo obnovila 9. 3. 2021, Srbija je svoje zaprosilo obnovila 7. 12. 2020,  nato je na 
koordinacijskem sestanku nacionalnih organov civilne zaščite dne 25. 2. 2021 ponovno 
potrdila svoje potrebe po mednarodni pomoči. 

Ministrstvo za zunanje zadeve je z vidika odnosov Slovenije z navedenemi državami ter 
potrebne solidarnosti naklonjeno pomoči omenjenim državam. Z vsemi navedenimi državami
ima Slovenija sklenjene sporazume o sodelovanju na področju varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. 

Ministrstvo za obrambo predlaga, da Republika Slovenija, skladno z zaprosilom za 
mednarodno pomoč, Črni gori, Severni Makedoniji in Srbiji, prek mehanizma Unije na 
področju civilne zaščite, zagotovi materialno pomoč v obliki osnovne zaščitne opreme za 
preprečevanje širitve pandemije koronavirusa COVID-19.

Specifikacija pomoči Črni gori:
- KN95 mask – 100.000 kosov (vrednost 100.000 evrov),
- razkužilo za roke (0,5 l) - 1.200 kosov (vrednosti 6.000 evrov),
- prevoz (1300 evrov).

Specifikacija pomoči Severni Makedoniji:
- trislojne maske – 45.000 kosov (vrednost 13.500 evrov),
- KN95 maske – 100.000 kosov (vrednost 100.000 evrov),
- prevoz (1500 evrov). 

Specifikacija pomoči Srbiji:
- Razkužilo za roke (0,5 l) – 2.000 kosov (vrednost 10.000 evrov),
- Dezinfekcijsko sredstvo – 3.000 kosov (vrednost 60.000 evrov),
- Trislojne maske – 100.000 kosov (vrednost 30.000 evrov),
- FFP2 maske – 19.000 kosov (vrednost 19.000 evrov),
- prevoz (1300 evrov).

Vrednost materialne pomoči, skupaj s prevozom, je ocenjena na 342.650 evrov. 

Sklep izvede Ministrstvo za obrambo prek Uprave Republike Slovenije za zaščito in 
reševanje.

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
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