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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
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ZADEVA: Sklep o potrditvi Projektnega dogovora št. PRJ.Cap.B.845 med Zveznim 
ministrstvom za obrambo Republike Avstrije, Ministrstvom za obrambo Republike Hrvaške, 
Ministrstvom za obrambo Madžarske. Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in 
Evropsko obrambno agencijo (EDA) o kemičnem,  biološkem, radiološkem, jedrskem nadzoru 
kot storitvi (CBRN SaaS PA ) – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi devetega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 –
uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 –
ZKZaš) je Vlada Republike Slovenije na …. seji dne  …….   sprejela naslednji

S K L E P

Vlada Republike Slovenije izdaja Sklep o potrditvi Projektnega dogovora št. PRJ.CAP.B.845 med 
Zveznim ministrom za obrambo Republike Avstrije, Ministrstvom za obrambo Republike Hrvaške, 
Ministrstvom za obrambo Madžarske, Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Evropsko 
obrambno agencijo (EDA) o kemičnem, biološkem, radiološkem, jedrskem nadzoru kot storitvi 
(CBRN SaaS PA), sklenjenega 12. novembra 2019 v Bruslju.

Prejmejo:
– Ministrstvo za zunanje zadeve,
– Ministrstvo za obrambo.
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:
- dr. Marko Rakovec, v. d. generalnega direktorja Direktorata za mednarodno pravo in zaščito 

interesov na Ministrstvu za zunanje zadeve, 
- Mateja Štrumelj Piškur, vodja Sektorja za mednarodno pravo na Ministrstvu za zunanje zadeve.

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:
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije aktivno sodeluje v Stalnem strukturnem sodelovanju 
(PESCO) projektu o kemičnem, biološkem, radiološkem, jedrskem nadzoru kot storitvi (CBRN SaaS



PA).  Glavni namen projekta je vzpostavitev tehnološkega demonstratorja kot prototipa obrambne 
zmogljivosti za prepoznavanje kemičnih, bioloških, radioloških, jedrskih  groženj v realnem času.
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  s redn ja  pod je t ja  te r  

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:
Predvidene finančne posledice sklenitve projektnega dogovora v višini 400.000,00 evrov so 
zagotovljene na proračunski postavki 160033 – raziskave in razvoj, proračunski uporabnik 1911 –
Ministrstvo za obrambo, pri čemer v letu 2019 finančne posledice niso nastale, v letu 2020 Republika 
Slovenija za namene projekta prispeva 100.000,00 evrov in leta 2021 300.000,00 evrov.



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

1911 MORS

160033 – Raziskave in 

razvoj
100.000,00 
evrov

300.000,00 
evrov

SKUPAJ 100.000,00 300.000,00
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



OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih 

sprejetih proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 

oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih 
postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma 
ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot 
proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v 
tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v 
načrt razvojnih programov se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi 
projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep 
mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se 
financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih 
proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki 
so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo 
zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali 
novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a.

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

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah 
II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob 
zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne 
finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.

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

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: /
Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani: /

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE

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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                         dr. Anže Logar
                                        MINISTER



PREDLOG SKLEPA

Številka:
Datum:

Na podlagi devetega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 
– uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 
30/18 – ZKZaš) je Vlada Republike Slovenije na ……….  seji dne ……….sprejela naslednji

S K L E P

Vlada Republike Slovenije izdaja Sklep o potrditvi Projektnega dogovora št. PRJ.CAP.B.845 
med Zveznim ministrom za obrambo Republike Avstrije, Ministrstvom za obrambo Republike 
Hrvaške, Ministrstvom za obrambo Madžarske, Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in 
Evropsko obrambno agencijo (EDA) o kemičnem, biološkem, radiološkem, jedrskem nadzoru
nadzoru kot storitvi (CBRN SaaS PA), sklenjenega 12. novembra 2019 v Bruslju.

                                                                                                         dr. Božo Predalič
                                                                                                         generalni sekretar

Prejmejo:
- Ministrstvo za zunanje zadeve,
- Ministrstvo za obrambo.



OBRAZLOŽITEV

Projektni dogovor št. PRJ.CAP.B.845 med zveznim ministrom za obrambo Republike Avstrije, 
Ministrstvom za obrambo Republike Hrvaške, Ministrstvom za obrambo Madžarske, 
Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Evropsko obrambno agencijo (EOA) o JRKB 
nadzoru kot storitvi (CBRN SaaS PA) (v nadaljevanju projektni dogovor), ki je bil podpisan 12. 
11. 2019 v Bruslju, vzpostavlja okvir za sodelovanje prispevajočih držav v projektu. Projektni 
dogovor je mednarodni akt iz devetega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah, s
katerim se je Vlada seznanila (sklep Vlade, št. 51002-70/2019/3 z dne 12. 11. 2019), po 
podpisu pa ga bo potrdila s sklepom. 

Stalno strukturno sodelovanje na področju varnosti in obrambe Evropske unije (v nadaljevanju 
PESCO) je bilo vzpostavljeno s Sklepom Sveta (SZVP) 2017/2315 z dne 11. decembra 2017 o 
vzpostavitvi stalnega strukturnega sodelovanja (Uradni list EU, št. L331/57). Na podlagi podpisa 
notifikacijske listine, s katero je Republika Slovenija (v nadaljevanju RS) izrazila namero za 
vključitev v PESCO, in sprejetega Sklepa Sveta o vzpostavitvi PESCO je RS postala članica 
PESCO. Notifikacijska listina je zavezujoča in države članice so dolžne spoštovati in izvrševati 
sprejete zaveze in kriterije. S Sklepom Sveta o vzpostavitvi prvega seznama projektov PESCO 
(6591/18) z dne 6. marca 2018 in Sklepom Sveta o spremembi in posodobitvi Sklepa o 
vzpostavitvi prvega seznama projektov PESCO (13939/18) z dne 19. novembra 2018 je Svet 
formalno potrdil seznam 34 PESCO projektov in določil sodelujoče države v posameznih 
projektih. RS je članica PESCO projektov Vojaška mobilnost, Mreža logističnih vozlišč v Evropi 
in podpora operacijam ter JRKB nadzor kot storitev (CBRN Saas PA).

Ministrstvo za obrambo RS je aktivneje pristopilo k sodelovanju na PESCO projektu JRKB 
nadzor kot storitev (CBRN SaaS PA).

Namen projekta je vzpostaviti tehnološki demonstrator, ki bo na podlagi razvoja tehnologij, s 
soudeležbo malih in srednjih podjetij ter že razvitih produktov in integracijo le-teh na skupno 
platformo, povezujoč omrežne senzorje s sistemi zrakoplovov brez posadke in polavtonomnimi 
kopenskimi sistemi, omogočal vzpostavitev prepoznavne JRKB slike od senzorja do 
poveljujočega v vojaški strukturi. Operativna slika poveljujočemu naj bi omogočala nadaljnja 
odločanja tako v času miru (vaje, usposabljanja) kot v času izrednih razmer (hitri odzivi na 
realne grožnje) doma in na misijah. Rezultat JRKB nadzor kot storitev naj bi bil zasnovan tako, 
da bo lahko na razpolago tudi drugim državam članicam ali tretjim entitetam, ki bi storitev 
morebiti potrebovale (z ustrezno prilagoditvijo za civilne namene). Gre za skupni projekt, ki so 
ga države Pobude za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope (Central European Defence 
Cooperation – CEDC) predlagale v okviru PESCO in Evropskega programa za razvoj obrambne 
industrije (EDIDP). Na projektu sodelujejo Republika Avstrija (vodilna država), Republika 
Slovenija, Republika Hrvaška in Madžarska kot države članice.

Projektni dogovor vzpostavlja okvir za sodelovanje vseh prispevajočih držav in vsebuje določbe 
glede namena, upravljanja, financ, administracije, sklepanja pogodb, odgovornosti, varovanja 
tajnih podatkov, pristopa novih članic in kočne določbe glede trajanja, dopolnitve, prenehanja 
oziroma umika iz projekta.

Predvidene finančne posledice sklenitve projektnega dogovora v višini 400.000,00 evrov so
zagotovljene na proračunski postavki 160033 – raziskave in razvoj, proračunski uporabnik 1911 
– Ministrstvo za obrambo, pri čemer v letu 2019 finančne posledice niso nastale, v letu 2020 bo 
Republika Slovenija za namene projekta prispevala 100.000,00 evrov in leta 2021 300.000,00 
evrov.



Projektni dogovor je za ministrstvo za obrambo Republike Slovenije podpisal takratni minister
za obrambo Karl Erjavec. 
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