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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 nameravanem podpisu tehničnega dogovora o vaji pomoč ob 
nesrečah in vojaška mobilnost 21 (DRM2EX21) – predlog za obravnavo 

1. Predlog sklepov Vlade:
Na podlagi 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)
in drugega odstavka 84.a člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 - uradno 
prečiščeno besedilo, 95/15 in 139/20) je Vlada Republike Slovenije na redni seji dne 
______ pod točko ___ dnevnega reda sprejela

S K L E P

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Informacijo o nameravanem podpisu 
tehničnega dogovora o vaji pomoč ob nesrečah in vojaška mobilnost 21 
(DRM2EX21).

2. Vlada Republike Slovenije je sprejela odločitev, da se pripadnikom Kosovskih 
varnostnih sil med bivanjem v Republiki Sloveniji zaradi udeležbe na vaji 
DRM2EX21 prizna status v skladu z določili Sporazuma med pogodbenicami 
Severnoatlantske pogodbe o statusu njihovih sil.

                                                                                        Mag. Janja Garvas Hočevar,
                                                                                  vršilka dolžnosti generalnega sekretarja
Prejmeta:
– 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:
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višji vojaški uslužbenec XII. razreda Matej Kšela, svetovalec za pravne zadeve na 
Poveljstvu sil Slovenske vojske.
3. b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Pri obravnavi gradiva bosta sodelovala:
– mag. Matej Tonin, član Vlade RS in minister za obrambo,
– Uroš Lampret, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo.
5. Kratek povzetek gradiva:
Od 18. do 28. oktobra 2021 je na ozemlju Republike Slovenije (RS) načrtovana 
mednarodna vojaška vaja Disaster Relief and Military Mobility Exercise 21 (DRM2EX21). 
Vaje se bo udeležilo približno 500 pripadnikov Slovenke vojske in skupno preko 350 
pripadnikov partnerskih držav iz Avstrije, Albanije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Češke, 
Hrvaške, Francije, ZRN, Grčije, Italije, Madžarske, Kosova (samo v delu zaščita, reševanje 
in pomoč), Luxemburga, Črne gore, Severne Makedonije, Romunije, Slovaške, Španije in 
Poljske.

Tehnični dogovor vsebuje običajne določbe glede pravic in obveznosti udeležencev, 
predvsem glede zagotavljanja podpore države gostiteljice, finančnih in pravnih vidikov 
izvedbe vaje, nošenja orožja, zaščite sil, varstva okolja, ter zdravstvene oskrbe.

Vaja je načrtovana v Načrtu vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami v letu 2021 (sklep VRS, št. 84300-15/2020/4 z dne 7. 1. 2021, št. 84300-
15/2020/8 z dne 19. 5. 2021 in št. 84300-15/2020/14 z dne 22.9.2021) pod zaporedno 
številko 31. Prav tako je uvrščena tudi v načrt vaj EU in predstavlja ključni vojaški prispevek 
k predsedovanju RS Svetu EU v letu 2021.
Ker Republika Kosovo ni članica Zveze Nato oziroma Partnerstva za mir, se v skladu s 84.a 
členom Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 95/15 
in 139/20) pripadnikom Kosovskih varnostnih sil med bivanjem v Republiki Sloveniji zaradi 
udeležbe na vaji DRM2EX21 prizna status v skladu z določili Sporazuma med 
pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o statusu njihovih sil (Uradni list RS MP 22/04 –
nato SOFA).
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 

NE
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strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

 razvojne dokumente Evropske uni je in 
mednarodnih organizacij

7. a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
Finančna sredstva za stroške, ki bodo bremenili Slovensko vojsko, so v višini 464.500 evrov 
zagotovljena na proračunski postavki 6474 – Usposabljanje in vaje, pri proračunskem 
uporabniku 1914 – Generalštab Slovenske vojske, pri čemer je za pokritje stroškov dela 
pripadnikov sil Slovenske vojske je načrtovanih 225.000 evrov, 239.500 evrov pa znašajo 
stroški logistične podpore državam udeleženkam in bodo povrnjeni na podlagi izstavljenih 
računov. Finančna sredstva bodo porabljena za plačilo nastanitve, prehrane, vode, goriva in 
imitacije.
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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

1914 GŠSV
6474/ 

usposabljanje  
in vaje

464.500 
EUR

SKUPAJ 464.500 
EUR

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:
/

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

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, 80/13, 
10/14, 146/20, 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: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program Vlade: NE

                                                                                                         Mag. Matej Tonin
                                                                                                                minister

Poslano:
– naslovniku,
– SGS,
– GŠSV,
– DOP.



6/7

Informacija 
o nameravanem podpisu tehničnega dogovora o vaji pomoč ob nesrečah in vojaška 

mobilnost 21 (DRM2EX21)

Od 18. do 28. oktobra 2021 je na ozemlju Republike Slovenije (RS) načrtovana mednarodna 
vojaška vaja Disaster Relief and Military Mobility Exercise 21 (DRM2EX21). Gre za taktično 
in poveljniško vajo v kontekstu odprave posledic naravne nesreče (ZRP - zaščite, reševanja 
in pomoči) ter vojaške mobilnosti Evropske unije (EU) v kompleksnem okolju v pogojih 
pandemije. Vaja ima tri ključna vsebinska področja: ZRP, vojaška mobilnost in vojaške 
operacije v zaledju. Vaje se bo udeležilo približno 500 pripadnikov Slovenke vojske, v 
nadaljevanju SV, in skupno preko 350 pripadnikov partnerskih držav iz Avstrije, Albanije, 
Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Češke, Hrvaške, Francije, ZRN, Grčije, Italije, Madžarske, 
Kosova (samo v delu ZRP), Luxemburga, Črne gore, Severne Makedonije, Romunije, 
Slovaške, Španije in Poljske. S strani SV bodo sodelovale namenske vojaške zmogljivosti za 
nudenje pomoči pri odpravi posledic naravne nesreče, strokovnjaki s področja vojaške 
mobilnosti in pehotna četa deklarirana v sile v Bojnih skupinah Evropske unije (European 
Battle Groups - EUBG).

Tehnični dogovor vsebuje običajne določbe glede pravic in obveznosti udeležencev, 
predvsem glede zagotavljanja podpore države gostiteljice, finančnih in pravnih vidikov 
izvedbe vaje, nošenja orožja, zaščite sil, varstva okolja, ter zdravstvene oskrbe.

Vaja je načrtovana v Načrtu vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami v letu 2021 (sklep VRS, št. 84300-15/2020/4 z dne 7. 1. 2021, št. 84300-
15/2020/8 z dne 19. 5. 2021 in št. 84300-15/2020/14 z dne 22.9.2021) pod zaporedno 
številko 31. Prav tako je uvrščena tudi v načrt vaj EU in predstavlja ključni vojaški prispevek k 
predsedovanju RS Svetu EU v letu 2021.

Ker Republika Kosovo ni članica Zveze Nato oziroma Partnerstva za mir, se v skladu s 84.a 
členom Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 95/15 in 
139/20) pripadnikom Kosovskih varnostnih sil med bivanjem v Republiki Sloveniji zaradi 
udeležbe na vaj i  DRM2EX21 prizna status v skladu z določi l i  Sporazuma med 
pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o statusu njihovih sil (Uradni list RS MP 22/04 –
Nato SOFA).

Finančna sredstva za stroške, ki bodo bremenili Slovensko vojsko, so v višini 464.500 evrov 
zagotovljena na proračunski postavki 6474 – Usposabljanje in vaje, pri proračunskem 
uporabniku 1914 – Generalštab Slovenske vojske, pri čemer je za pokritje stroškov dela 
pripadnikov sil Slovenske vojske je načrtovanih 225.000 evrov, 239.500 evrov pa znašajo 
stroški logistične podpore državam udeleženkam in bodo povrnjeni na podlagi izstavljenih 
računov. Finančna sredstva bodo porabljena za plačilo nastanitve, prehrane, vode, goriva in 
imitacije.

Tehnični dogovor ima pravno naravo akta iz devetega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih 
zadevah (ZZZ-1, ), z nameravanim podpisom katerega se vlada seznani, po podpisu pa ga 
potrdi s sklepom.
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Gradivo je usklajeno z Ministrstvom za zunanje zadeve, Ministrstvom za zdravje, 
Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za okolje in prostor ter Ministrstvom za finance.

Gradiva ni treba uskladiti s pravnim redom EU.

Tehnični dogovor bo podpisal brigadir Franc Koračin, namestnik poveljnika Poveljstva sil 
Slovenske vojske.

                                                                                      Ministrstvo za obrambo
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