REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

T: 01 471 23 73
F: 01 471 29 78
E: gp.mo@gov.si
E: glavna.pisarna@mors.si
www.mo.gov.si

Številka: 843-23/2021-36
Ljubljana, dne 05. 05. 2022
EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE
gp.gs@gov.si
ZADEVA: Predlog sprememb in dopolnitev Načrta vaj v obrambnem sistemu in
sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2022 - predlog za
obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 84. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno
besedilo, 95/15 in 139/20) in 93. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg)
je Vlada Republike Slovenije na ___ redni seji dne ______________ pod ___ točko
dnevnega reda sprejela
SKLEP
1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Spremembe in dopolnitve Načrta vaj v
obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2022
(št. 84300-1/2022/4 z dne 27. 1. 2022) (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve
načrta).
2. Ministrstvo za obrambo s tem sklepom seznani vse prejemnike načrta.
3. Vlada Republike Slovenije s tem sklepom seznani Predsednika Republike Slovenije in
Odbor Državnega zbora za obrambo.

mag. Janja Garvas Hočevar
vršilka dolžnosti generalne sekretarke
Priloga:
- Spremembe in dopolnitve Načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2022.
Prejmejo:
- ministrstva,
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-

vladne službe,
Predsednik Republike Slovenije,
Odbor za obrambo Državnega zbora Republike Slovenije.

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:
- generalmajor Robert Glavaš, načelnik Generalštaba Slovenske vojske,
- mag. Valter Vrečar, generalni direktor Direktorata za obrambne zadeve na
Ministrstvu za obrambo.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Pri obravnavi gradiva bosta sodelovala:
 mag. Matej Tonin, minister za obrambo,
 Tone Slak, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo.
5. Kratek povzetek gradiva:
Spremembe in dopolnitve Načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2022 sledijo spremembam, ki jih sporočajo
organizatorji mednarodnih vaj v tujini ali na podlagi odpovedi sodelovanja tujih pripadnikov
na načrtovani mednarodni vaji v Republiki Sloveniji.
Slovenska vojska se bo namesto odpovedanih enajstih udeležila dveh novo načrtovanih
mednarodnih vaj na Poljskem in Madžarskem, kakor izhaja iz predmetne spremembe in
dopolnitve načrta vaj.
6. Presoja posledic za:
a)
javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem
NE
in naslednjih treh letih
b)
usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim
NE
redom Evropske unije
c)
administrativne posledice
NE
č)
gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter
NE
konkurenčnost podjetij
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
strukturi razvojne klasifikacije programskega
proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in
mednarodnih organizacij
7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
/
–

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t)

t+1

t+2

t+3
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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:
Šifra in
Ime
Šifra in naziv
naziv
Znesek za
proračunskega
ukrepa, projekta
proračunske tekoče leto (t)
uporabnika
postavke

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:
Znesek za tekoče
Novi prihodki
Znesek za t + 1
leto (t)
SKUPAJ
OBRAZLOŽITEV:
/
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Finančna sredstva za sodelovanje na novo načrtovanih vajah v skupnem znesku 50.000
EUR bodo prerazporejena iz prihranka 1.011.000 EUR iz naslova odpovedanih enajstih vaj.
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
NE
- pristojnosti občin,
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-

delovanje občin,
financiranje občin.

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani
NE
predlagatelja:
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, 164/20 in 35/21) se javnosti ni povabilo k sodelovanju, ker gre za predlog sklepa
vlade.
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz
NE
Resolucije o normativni dejavnosti:
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:
NE

Mag. Matej Tonin
minister

Poslano:
- naslovniku,
- DOZ,
- GŠSV,
- SGS,
- DOP.
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
PREDLOG
Na podlagi 84. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno
besedilo, 95/15 in 139/20) in 93. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg)
je Vlada Republike Slovenije na ___ redni seji dne ______________ pod ___ točko
dnevnega reda sprejela

Spremembe in dopolnitve Načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2022

1. V Načrtu vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami v letu 2022 (št. 84300-1/2022/4 z dne 27. 1. 2022) se v točki »2. Obrambni
sistem« v podtočki »2.2.1. Mednarodne vojaške vaje v tujini in v Republiki Sloveniji« iz
tabele črtajo naslednje vaje:
»
Zap.
št.

Naziv in vrsta vaje

Nosilec
Vadbenec /
odgovoren za
število
izvedbo
udeležencev

Čas in kraj
izvajanja vaje

Ocena stroškov
(EUR)

MEDNARODNE VOJAŠKE VAJE V TUJINI
6.

11.

12.

24.

ARTILJERIJSKA VAJA
Taktična vaja z bojnim
streljanjem havbic in
minometov na dolge
razdalje.
CHALLENGE
Bilateralna taktična vaja
zračne obrambe, z
bojnim streljanjem,
izvedba neposredne
ognjene podpore.
COMBINED RESOLVE
17
Združena taktična vaja
brigadnega nivoja. SV
sodeluje s TANKV v
vlogi naznačevalcev
(ZDA morajo še potrditi
udeležbo)
KALKAR SKY
Operativno taktična,
poveljniško štabna,
računalniško podprta
vaja. Pretežno po zračni
domeni. Zadnja vaja
pred certifikacijsko vajo
STEADFAST JACKAL.
Priprava NRF 23.

OS BDN,
1.BR

Baterija za
ognjeno
podporo /
70

JAN – SEP
2022,
BDN

OS Severne
Makedonije,
72.BR, 15.
PVL

PC9, BZO,
UZO
/ 90

SEP – NOV,
2022 Krivolak,
Severna
Makedonija

ZDA,
LOGBR

TANKV /
25

15. 5. – 16. 6.
2022,
Nemčija
JMRC

OS Nemčije,
PSSV in
15. PVL.

SVN
pripadniki
JFAC DEU /
20

24. 1. – 11. 2
2022,
JFAC DEU HQ
Kalkar,
Nemčija

80.000

100.000

30.000

21.000
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25.

30.

40.

41.

44.

45.

47.

LATVIJA
Serija taktičnih vaj in
usposabljanj v Latviji v
podporo usposabljaje
eFP in izgradnje NRI
motorizirane čete.
PLATINUM WOOLF
Taktična vaja s
področja uporabe neubojnih sredstev.

TBD
72. BR

OS Srbije,
OS ZDA,
SEVP

MOTČ (NRI) /
150

Namenska
skupina po
področju
uporabe neubojnih
sredstev / 10
Štabno
osebje,
specialisti in
enota do
ranga voda /
50

AVG, SEP
2022,
Latvija

500.000

JUN 2022,
Srbija

VOJAŠKA VAJA V
FRA,
1. polovica
PODPORO
PSSV
2022,
PREDSEDOVANJU EU
Francija
1/2
Taktična in štabna
vojaška vaja v
organizaciji države, ki
predseduje Svete EU.
VOJAŠKA VAJA V
CZE,
Štabno
2. polovica
PODPORO
PSSV
osebje,
2022,
PREDSEDOVANJU EU
specialisti in
Češka
2/2
enota do
Taktična in štabna
ranga voda /
vojaška vaja v
50
organizaciji države, ki
predseduje Svetu EU.
MEDNARODNE IN VEČJE VOJAŠKE VAJE V SLOVENIJI
EAGLE VITEZ
173.IBCT/OS
Pehotni
21.2. –11.3.
Streljanje s skupinsko
ZDA,
oddelki,
2022,
oborožitvijo, taktične
72. BR in CZU
artilerijske
OSVAD,
vaje z bojnim
enote za
Slovenija
streljanjem oddelka ob
podporo /
podpori minometov ter
SV 100,
brezpilotnih letal.
OS ZDA 250
FULL TANG
173. IBCT,
Inženirske
OKT 2022,
Taktična vaja in bojno
1. BR
enote, SEVP,
Slovenija
streljanje inženirskih
enota za
enot ter enot, ki izvajajo
uničenje NUS
proženje eksploziva.
/ 100,
Povezana z vajo
tuje OS / 485
PRESKOK 22.
LIPICANEC
173. IBCT,
TRAČ, ČZD /
OKT 2022,
Taktična vaja z bojnim
LOGBR
SV 80,
Slovenija
streljanjem logističnih
tuje OS / 300
enot. Povezana z vajo
PRESKOK 22.

10.000

50.000

50.000

60.000

70.000

40.000

«.
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Tabela se dopolni z naslednjima vajama:
»
Zap.
št.

Naziv in vrsta vaje

Nosilec,
odgovoren za
izvedbo

Vadbenec / število
udeležencev

Čas in kraj
izvajanja vaje

Ocena
stroškov

MEDNARODNE VOJAŠKE VAJE V TUJINI
41.a

41.b

RASMTEIN LEGACY
Mednarodna taktična vaja
integrirane zračne
obrambe zavezništva.
LOAD DIFFUSOR
Združena, mednarodna
letalska taktična vaja.

Poveljstvo
zračnih sil
NATO (COM
AIRCOM) / 1.
BR SV
OS Madžarske
/ 15. PVL

LRBZO 1.BR / 4

29. 5. – 9. 6.
2022,
Poljska

10.000

15. PVL
2 x PC 9 /
15

2. 5. – 27. 5.
2022
Madžarska

40.000

«.

mag. Janja Garvas Hočevar
vršilka dolžnosti generalne sekretarke
Prejmejo:
- ministrstva,
- vladne službe,
- predsednik Republike Slovenije,
- Odbor za obrambo Državnega zbora Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV:
Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
temelji na 84. členu Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno
besedilo 95/15 in 139/20), ki določa, da Vlada Republike Slovenije usklajuje organizacijo,
priprave in izvajanje obrambe države in 93. členu Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg),
ki določa, da Vlada Republike Slovenije usmerja in usklajuje organizacijo, priprave ter
izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju države.
Vlada Republike Slovenije je sprejela Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2022, VRS št. 84300-1/2022/4 z dne 27. 1. 2022.
Predlagane spremembe in dopolnitve Načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2022 vključujejo le vaje v obrambnem sistemu.
Slovenska vojska se bo namesto odpovedanih enajstih udeležila dveh novo načrtovanih
mednarodnih vaj na Poljskem in Madžarskem, kakor izhaja iz predmetne spremembe in
dopolnitve načrta vaj.
Zaradi odpovedi sodelovanja na enajstih vajah bo ustvarjen prihranek v znesku 1.011.000
EUR, iz katerega bodo zagotovljena finančna sredstva za sodelovanje na novo načrtovanih
vajah v skupnem znesku 50.000 EUR.

Ministrstvo za obrambo
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