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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 med 
Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Črne Gore 
o logistični podpori za sodelovanje pri izvedbi Natove misije Okrepljena prednja 
prisotnost (ePF) v Latviji – 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 desetega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 –
uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 –
ZKZaš) 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 
tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za 
obrambo Črne Gore o logistični podpori za sodelovanje pri izvedbi Natove misije Okrepljena 
prednja prisotnost (ePF) v Latviji.

                                                                                        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:
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/
3. a Oseba, odgovorna 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:
– mag. Matej Tonin, član Vlade RS in minister za obrambo,
– Uroš Lampret, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo.
5. Kratek povzetek gradiva:
Slovenska vojska od leta 2017 sodeluje v Natovi misiji Okrepljena prednja prisotnost (Nato 
enhanced Forward Presence – eFP) v večnacionalni bojni skupini v Latviji, ki jo vodi 
Kanada. Črna gora je od leta 2018 prav tako vključena v eFP, slovenska stran pa ji na 
podlagi podpisanih tehničnih dogovorov, ki se običajno sklepajo za eno do štiri rotacije, 
zagotavlja logistično podporo med pripravami in usposabljanjem za misijo ter med 
delovanjem na misiji.
Tehnični dogovor med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za 
obrambo Črne Gore o logistični podpori za sodelovanje pri izvedbi Natove misije Okrepljena 
prednja prisotnost (ePF) v Latviji ureja sodelovanje med Ministrstvom za obrambo 
Republike Slovenije in Ministrstvo za obrambo Črne gore med delovanjem na misiji ePF za 
nedoločen čas, oziroma dokler bo sodelovanje v tej obliki trajalo.
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem 
in naslednjih treh letih

NE

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 
strukturi razvojne klasifikacije programskega
proračuna

 razvojne dokumente Evropske uni je in 
mednarodnih organizacij

NE

7. a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
/
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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

6409/ 
Delovanje v 

mednarodnih 
operacijah in 

misijah

36.000,00 
EUR 36.000,00 EUR

SKUPAJ 36.000,00 
EUR 36.000,00 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:
Sredstva za izvedbo sodelovanja med delovanjem na misiji v skupni višini 36.000,00 evrov 
na letni ravni so načrtovana na proračunski postavki 6409 – Delovanje v mednarodnih 
operacijah in misijah, pri proračunskem uporabniku 1914 – Generalštab Slovenke vojske, in 
jih bo Črna gora povrnila.

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.
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Informacija 
o nameravanem podpisu tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo 

Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Črne Gore o logistični podpori za 
sodelovanje pri izvedbi Natove misije Okrepljena prednja prisotnost (ePF) v Latviji

Slovenska vojska od leta 2017 sodeluje v Natovi misiji Okrepljena prednja prisotnost (Nato 
enhanced Forward Presence – eFP) v večnacionalni bojni skupini v Latviji, ki jo vodi 
Kanada.1 Črna gora je od leta 2018 prav tako vključena v eFP, slovenska stran pa ji na 
podlagi podpisanih tehničnih dogovorov, ki se običajno sklepajo za določen čas - eno do štiri 
rotacije, zagotavlja logistično podporo med pripravami in usposabljanjem za misijo2 ter med 
delovanjem na misiji.3 Namesto tehničnega dogovora za pripravo in usposabljanje je bil 
sklenjen Memorandum o soglasju med Ministrstvom za obrambo Črne gore in Ministrstvom 
za obrambo Republike Slovenije o dejavnostih vojaškega usposabljanja in uporabi vojaških 
vadišč in strelišč na ozemlju Republike Slovenije in Črne gore (sklep VRS, št. 51002-
19/2021/4 z dne 15. 4. 2021), sklenjen za nedoločen čas. Prav tako bo za delovanje na misiji 
sklenjen tehnični dogovor, ki se sklepa za nedoločen čas, oziroma dokler bo sodelovanje v 
tej obliki trajalo.

Tehnični dogovor med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za 
obrambo Črne Gore o logistični podpori za sodelovanje pri izvedbi Natove misije Okrepljena 
prednja prisotnost (ePF) v Latviji, v nadaljevanju: tehnični dogovor za sodelovanje, ureja 
sodelovanje med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvo za obrambo 
Črne gore med delovanjem na misiji ePF za nedoločen čas, oziroma dokler bo sodelovanje v 
tej obliki trajalo. Tehnični dogovor za sodelovanje ureja medsebojne odnose, pravice in 
obveznosti udeležencev. Ravno tako ureja načrtovanje in izvedbo skupne napotitve iz 
Republike Slovenije v Latvijo ter vrnitve iz nje.

Sredstva za izvedbo sodelovanja med delovanjem na misiji v skupni višini 36.000,00 evrov 
so načrtovana na proračunski postavki 6409 – Delovanje v mednarodnih operacijah in 
misijah, pri proračunskem uporabniku 1914 – Generalštab Slovenke vojske, in jih bo Črna 
gora povrnila.

Tehnični dogovor za sodelovanje ima naravo nepogodbenega mednarodnega akta.

                                                            
1 Nota o pristopu k Tehničnemu dogovoru med Ministrstvom za obrambo Republike Latvije in 
Ministrstvom za nacionalno obrambo Kanade in Kanadskimi oboroženimi silami o Natovi okrepljeni 
prednji prisotnosti v Latviji o zagotavljanju podpore države gostiteljice in drugih odgovornostih (sklep 
VRS, št. 51002-37/2017/3 z dne 18. 5. 2017).

2 Tehnični dogovor med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo 
Črne Gore o usposabljanju in logistični podpori za sodelovanje pri izvedbi skupnih priprav in 
ocenjevanj za misijo Okrepljena prednja prisotnost (v nadaljevanju: tehnični dogovor za pripravo in 
usposabljanje).

3 Tehnični dogovor med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo 
Črne Gore o logistični podpori za sodelovanje pri izvedbi Natove misije Okrepljena prednja prisotnost 
(Epf) v Latviji (v nadaljevanju: tehnični dogovor za sodelovanje).
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Gradivo je usklajeno z Ministrstvom za zunanje zadeve, Ministrstvom za notranje zadeve, 
Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za zdravje in Ministrstvom za finance.

Gradiva ni treba uskladiti s pravnim redom EU.

Tehnični dogovor za sodelovanje bo podpisal generalmajor Mihec Škerbinc, poveljnik sil 
Slovenske vojske.

                                                                                      Ministrstvo za obrambo
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