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Številka: 511-51/2022-40
Ljubljana, dne 17. 08. 2022
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 med 
Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije, Ministrstvom za obrambo Združenega 
kraljestva Velika Britanija in Severna Irska, Kopensko vojsko Združenih držav za 
Evropo, Ministrstvom za obrambo Madžarske in Ministrstvom za nacionalno obrambo 
Republike Poljske o vaji Triglavska zvezda 2022 na ozemlju Republike Slovenije – 
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, 47/13 – 
ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na ____ redni seji, dne ______, 
pod točko ___ dnevnega reda sprejela

S K L E P

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Informacijo o nameravanem podpisu Tehni
čnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije, Ministrstvom za 
obrambo Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska, Kopensko vojsko Zdru
ženih držav za Evropo, Ministrstvom za obrambo Madžarske in Ministrstvom za nacionalno 
obrambo Republike Poljske o vaji Triglavska zvezda 2022 na ozemlju Republike Slovenije.

                                                                                            Barbara Kolenko Helbl,
                                                                                        generalna sekretarka vlade
Prejmeta:
– Ministrstvo za obrambo
– Ministrstvo za zunanje zadeve.
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v dr
žavnem zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
višji vojaški uslužbenec XIV. razreda Goran Leskovšek, načelnik Sektorja za pravne 
zadeve na Generalštabu Slovenske vojske.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Pri obravnavi gradiva bosta sodelovala:
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 - Marjan Šarec, član Vlade RS in minister za obrambo,
- Dr. Damir Črnčec, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo.
5. Kratek povzetek gradiva:
Na ozemlju Republike Slovenije bo med 5. in 25. septembrom 2022 potekala vojaška vaja 
Triglavska zvezda 2022, ki se sicer izvaja že vrsto let. Na njej se bo usposabljalo do 260
pripadnikov gostujočih sil in 150 pripadnikov Slovenske vojske.

Tehnični dogovor opredeljuje splošna načela, podporo države gostiteljice, obveznosti dr
žav pošiljateljic, finančne določbe, določbe glede statusa in jurisdikcijo, reševanje od
škodninskih zahtevkov, zdravstveno in zobozdravstveno podporo, varovanje podatkov, 
določbe glede varovanja naravne in kulturne dediščine ter drugo.

Vaja je načrtovana 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 in 84300-4/2022/3 z 
dne 8. 7. 2022) pod točko 55.
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:

nac iona lne dokumente razvo jnega na
črtovanja
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:

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 prora
čunov 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov državnega 
proračuna 
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Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov občinskih prora
čunov
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 prora
čunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)

Znesek za t + 1

1914 Generalštab 
Slovenske vojske

6474 – 
Usposabljanj
e in vaje

50.000,00
EUR

SKUPAJ 50.000,00
EUR

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Ime prora
čunskega 

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 prora
čuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:

Finančne posledice za državni proračunI.
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

S podpisom tehničnega dogovora bodo nastale finančne posledice v višini 50.000,00 EUR. 
Finančna sredstva ima proračunski uporabnik 1914 Generalštab Slovenske vojske 
zagotovljena na proračunski postavki 6474 – Usposabljanje in vaje, namenjena pa so za 
plačilo goriva, streliva, prehrane, pitne vode, sanitarij, interneta in telefona.
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
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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
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, 10/14, 
146/20, 35/21, 51/21 in 114/21) javnost ni bila povabljena k sodelovanju, saj gre za 
predlog sklepa Vlade RS.
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz 
Resolucije o normativni dejavnosti:

DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                                                                        dr. Damir Črnčec
                                                                                                        državni sekretar

Poslano:
naslovniku-
SGS-
DOP-
GŠSV-
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Informacija
o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo 
Republike Slovenije, Ministrstvom za obrambo Združenega kraljestva Velika Britanija 
in Severna Irska, Kopensko vojsko Združenih držav za Evropo, Ministrstvom za 
obrambo Madžarske in Ministrstvom za nacionalno obrambo Republike Poljske o vaji 
Triglavska zvezda 2022 na ozemlju Republike Slovenije

Vaja Triglavska zvezda 2022 je vojaška vaja, ki na ozemlju Republike Slovenije poteka že 
vrsto let. V letu 2022 bo na območju Gorenjske potekala od 5. do 25. septembra 2022, na 
njej pa se bo usposabljalo do 260 pripadnikov gostujočih sil in 150 pripadnikov Slovenske 
vojske. 

Vaja je načrtovana 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 in 84300-4/2022/3 z 
dne 8. 7. 2022) pod številko 55.

Na vaji, ki je namenjena krepitvi zavezništev in kolektivnemu usposabljanju sodelujočih sil, 
se bodo aktivnosti izvajale s pehotno opremo in oborožitvijo.

Za zagotavljanje podpore države gostiteljice bodo udeleženke podpisale tehnični dogovor, 
ki  opredeljuje splošna načela, podporo države gostiteljice, obveznosti držav pošiljateljic, 
finančne določbe, določbe glede statusa in jurisdikcijo, reševanje odškodninskih zahtevkov, 
zdravstveno in zobozdravstveno podporo, varovanje podatkov, določbe glede varovanja 
naravne in kulturne dediščine ter drugo.

Finančna sredstva za izvedbo vaje v višini 50.000,00 EUR so zagotovljena na proračunski 
postavki 6474 – Usposabljanje in vaje pri proračunskem uporabniku 1914 Generalštab 
Slovenske vojske. Sredstva bodo namenjena plačilu goriva, streliva, prehrane, pitne vode, 
sanitarij, interneta in telefona.

Gradivo je usklajeno z Ministrstvom za zunanje zadeve, Uradom Vlade Republike Slovenije 
za varovanje tajnih podatkov, Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom 
za notranje zadeve, Ministrstvom za infrastrukturo, Ministrstvom za okolje in prostor, 
Ministrstvom za zdravje ter Ministrstvom za finance. Gradiva ni treba uskladiti s pravnim 
redom EU.

Tehnični dogovor ima pravno naravo akta iz devetega odstavka 75. člena Zakona o 
zunanjih zadevah. Z nameravanim podpisom akta se vlada seznani, po podpisu pa ga 
vlada potrdi s posebnim sklepom.

Za podpisnika tehničnega dogovora za slovensko stran je predviden brigadir Boštjan Mo
čnik, poveljnik 1. brigade Slovenske vojske.

   MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
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