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EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

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

ZADEVA: Predlog za uvrstitev treh novih projektov v veljavni Načrt razvojnih programov 2022-
2025 pri proračunskem uporabniku 1911 – Ministrstvo za obrambo – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – UPB-1, 109/08, 
38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU1-G, 65/14 in 55/17) in petega odstavka 31. člena Zakona o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/2021 in 
206/21 - ZDUPŠOP) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … sprejela naslednji

SKLEP

V veljavni Načrt razvojnih programov 2022-2025 se pri proračunskem uporabniku 1911 – Ministrstvo 
za obrambo skladno s priloženo tabelo uvrstijo trije novi projekti: 
- 1911-22-0001 z nazivom »ResHUB – vozlišče v vojašnici Petra Petriča Kranj«,
- 1911-22-0002 z nazivom »Mobilna steza za izvajanje tehničnih pregledov« in
- 1911-22-0003 z nazivom »Dozidava in oprema restavracije in dela kuhinje«.

                                                                                 Barbara Kolenko Helbl
                                                                                         generalna sekretarka vlade

Priloga:
1911-22-0001 – obrazec 3  »ResHUB – vozlišče v vojašnici Petra Petriča Kranj«,
1911-22-0002 – obrazec 3  »Mobilna steza za izvajanje tehničnih pregledov«,
1911-22-0003 – obrazec 3  »Dozidava in oprema restavracije in dela kuhinje«.

Prejmejo:
 Ministrstvo za obrambo,
 Ministrstvo za finance,
 Ministrstvo za okolje in prostor.
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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. Marko Lovše, vršilec dolžnosti generalnega sekretarja, 
mag. Željko Kralj, vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za logistiko.
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:
Projekte z nazivi »ResHUB – vozlišče v vojašnici Petra Petriča Kranj«, »Mobilna steza za izvajanje 

tehničnih pregledov« in »Dozidava in oprema restavracije in dela kuhinje« uvrščamo na obravnavo na 
Vlado RS zaradi uvrstitve v Načrt razvojnih programov za obdobje 2022-2025.
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 podjet ja 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
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

Izhodiščna vrednost projekta 1911-22-0001 – ResHUB – vozlišče v vojašnici Petra Petriča Kranj je 
13.191.388,09 EUR. Pilotni projekt RESHUB bo postavljen v vojašnici Petra Petriča v Kranju. 
Izvedba projekta temelji na javno-zasebnem partnerstvu. Financiranje novega projekta zagotavljata 
Sklad za podnebne spremembe in zasebni partner. 

Izhodiščna vrednost projekta 1911-22-0002 – Mobilna steza za izvajanje tehničnih pregledov je 
1.720.000,00 EUR (z DDV). Financiranje novega projekta se zagotavlja v okviru finančnega načrta 
MO iz 1911-20-0001 - Razvoj in vzdrževanje obrambnih zmogljivosti iz proračunske postavke 5883 -
Sredstva za operativno delovanje.

Izhodiščna vrednost projekta 1911-22-0003 – Dozidava in oprema restavracije in dela kuhinje je 
1.291.669,63 EUR (z DDV). Financiranje novega projekta se zagotavlja v okviru finančnega načrta 
MO iz 1911-20-0001 - Razvoj in vzdrževanje obrambnih zmogljivosti iz proračunske postavke 8376 –
Nepremičnine - sredstva od prodaje državnega premoženja.
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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

MORS 1911-22-0001

559

Sklad za 
podnebne 

spremembe

0,00 0,00

MORS 1911-22-0002

5883

Sredstva za 
operativno 
delovanje

0,00 0,00

MORS 1911-22-0003

8376

Nepremičnine-
sredstva od 

prodaje 
državnega 
premoženja 

0,00 0,00

SKUPAJ 0,00 0,00
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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 

Zasebni partner 3.330.462,69 3.330.462,70

Sklad za podnebne 
spremembe 2550-17-0003

559
Sklad za 

podnebne 
spremembe

3.200.000,00

MORS
1911-20-0001

5883

Sredstva za
operativno 
delovanje

744.000,00 793.000,00

MORS 1911-20-0001

8376
Nepremičnine-

sredstva od 
prodaje 

državnega 
premoženja

229.116,00 1.062.553,63

SKUPAJ 7.503.578,69 5.186.016,33

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

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:



5/8

 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
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 in 10/14) 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

                                    Marjan Šarec
                                        MINISTER

Poslano:
- naslovniku
- SGS
- DLO.
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OBRAZLOŽITEV:

Ministrstvo za obrambo predlaga uvrstitev projektov v veljavni Načrt razvojnih programov 
2022–2025 pri proračunskemu uporabniku 1911 – Ministrstvo za obrambo. Skladno s petim 
odstavkom 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022–
2023 (Uradni list RS št. 187/2021) o uvrstitvi projektov odloča Vlada Republike Slovenije.

1. 1911-22-0001 – ResHUB – vozlišče v vojašnici Petra Petriča Kranj

Na področju proračunske porabe: 
07 – OBRAMBA IN ZAŠČITA, 
glavni program 0701 - Upravljanje obrambnega sistema in krizno upravljanje,
nosilni podprogram – 070103 – Oprema in infrastruktura,
proračunska postavka 5883 – Sredstva za operativno delovanje.

Izhodiščna vrednost projekta 1911-22-0001 – ResHUB – vozlišče v vojašnici Petra Petriča 
Kranj je 13.191.388,09 EUR. Pilotni projekt RESHUB bo postavljen v vojašnici Petra Petriča 
v Kranju. Izvedba projekta temelji na javno-zasebnem partnerstvu. Financiranje novega 
projekta zagotavljata Sklad za podnebne spremembe in zasebni partner. 

Namen in cilj projekta je zgraditi zmogljivost dolgoročne samooskrbe obrambnih 
infrastrukturnih kapacitet v Republiki Sloveniji in Evropski uniji, ki oskrbujejo z energijo vozila 
in opremo, nastanitvene, obrambne in ostale objekte v vojašnici Kranj. Gre za tehnologije, ki 
so energetsko bolj učinkovite od obstoječih ter okolju bolj prijazne. Temeljijo na obnovljivih 
virih energije, shranjevanju energije v vodiku, so-proizvodnji elektrike in toplote ter distribuciji
energije. Vzporedno se dopolnjujejo transportne zmogljivosti obrambnih sil (SV in URSZR) z 
opremo, ki jo poganjajo tehnologije na električni pogon.

Izgrajena zmogljivost v vojašnici Kranj bo podprla koncept podpore države gostiteljice 
zavezniških sil, delovanje lastnih obrambnih in varnostnih sil ter v primeru potreb, 
zagotavljala zmogljivost energij za kritično infrastrukturo ter oskrbo lokalne skupnosti v 
skladu s prioritetami in potrebami. Projekt podpira štiri EU politike: okoljsko politiko, 
energetsko politiko, skupno varnostno in obrambno politiko ter transportno politiko.

Cilji projekta so med drugim: 
 spodbujanje razvoja na področju vodikovih tehnologij, hranjenja energije, alternativnih 

pogonov, polnilnic različnih virov energije, kogeneracije toplote in elektrike, obnovljivih 
virov energije, 

 standardizacije protokolov, 
 uporaba umetne inteligence in tehnologije veriženja blokov v povezavi s pametnimi 

električnimi omrežji,
 vzdržnost energetske oskrbe v RS,
 mednarodno povezovanje in sinergije,
 uporaba mobilnosti, ki temelji na čistih tehnologijah; električne (baterijske, vodikove 

tehnologije ipd.),
 krepitev industrijske baze s področja obnovljivih virov energije ter električne mobilnosti in
 zmanjšanje tveganj in robustnost javnih električnih omrežij.
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2. 1911-22-0002 – Mobilna steza za izvajanje tehničnih pregledov

Na področju proračunske porabe: 
07 – OBRAMBA IN ZAŠČITA, 
glavni program 0701 – Upravljanje obrambnega sistema in krizno upravljanje,
nosilni podprogram – 070103 – Oprema in infrastruktura,
proračunska postavka 5883 – Sredstva za operativno delovanje.

Izhodiščna vrednost projekta 1911-22-0002 – Mobilna steza za izvajanje tehničnih pregledov 
je 1.720.000,00 EUR (z DDV). Financiranje novega projekta se zagotavlja v okviru 
finančnega načrta MO iz 1911-20-0001 - Razvoj in vzdrževanje obrambnih zmogljivosti iz 
proračunske postavke 5883 - Sredstva za operativno delovanje.

Predmet investicije je nakup dveh mobilnih preglednih kontejnerjev za vozila s pregledno 
stezo za izvajanje kontrole tehnične brezhibnosti in tehničnih pregledov vozil, kamor sodijo 
vojaška vozila kot tudi druga specialna vozila.

Cilj investicije je strokovno obravnavati vojaška vozila za posebne namene in omogočiti 
kontinuirano delovanje sistema brez zunanjih omejitvenih dejavnikov, v smislu prilagajanja 
zunanjim izvajalcem ter pripravljanja vozil za izvajanje tehničnih pregledov pri zunanjih 
izvajalcih, saj slednje predstavlja določeno časovno obremenitev in izpad vozila iz aktivne 
uporabe. Z vzpostavitvijo možnosti izvajanja tehničnih pregledov na mestu uporabe 
prispevamo k okoljsko manj obremenjujočemu delovanju in vzpostavljamo možnost 
izpolnjevanja zakonskih določil o varnosti v prometu tudi v izrednih razmerah oziroma v 
razmerah, ko je delovanje civilnih možnosti omejeno.

Temeljni razlog za izvedbo investicije je, da Slovenska vojska pridobi zmogljivosti na 
področju celovite prometne oskrbe oz. prometnega delovanja. 

3. 1911-22-0003 – Dozidava in oprema restavracije in dela kuhinje

Na področju proračunske porabe: 
07 – OBRAMBA IN ZAŠČITA, 
glavni program 0701 - Upravljanje obrambnega sistema in krizno upravljanje,
nosilni podprogram – 070103 – Oprema in infrastruktura,
proračunska postavka 8376 – Nepremičnine-sredstva od prodaje državnega premoženja in 
zamenjava stvarnega premoženja.

Izhodiščna vrednost projekta 1911-22-0003 – Dozidava in oprema restavracije in dela 
kuhinje je 1.291.669,63 EUR (z DDV). Financiranje novega projekta se zagotavlja v okviru 
finančnega načrta MO iz 1911-20-0001 - Razvoj in vzdrževanje obrambnih zmogljivosti iz 
proračunske postavke 8376 – Nepremičnine - sredstva od prodaje državnega premoženja.

Namen investicije je zagotavljanje dobrih pogojev za izvajanje osnovnega poslanstva 
Oddelka za prehrano in protokolarne storitve MO, tj. opravljanje gostinskih storitev za 
protokolarne in reprezentančne dogodke ter za zagotavljanje prehrane zaposlenim na 
delovnem mestu, s tem pa tudi za ustvarjanje dobrih delovnih pogojev za zaposlene.
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Cilj investicije je ohranjanje kakovostnih, času primernih prostorov in opreme ter možnost 
ohranjanja in naraščanja fizičnega obsega dejavnosti oddelka ter s tem podlage za njegovo 
nadaljnje uspešno poslovanje. Investicija obsega dozidavo in notranjo opremo restavracije s 
teraso in dozidavo dela kuhinje s pomožnimi prostori in pisarno v objektu Triglav na 
Ministrstvu za obrambo. Rezultat investicije bo v novem prizidku restavracije pridobitev 
približno 200 m2 in v novem prizidku kuhinje približno 95 m2 dodatne uporabne površine.

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
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