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378. DOPISNA SEJA VLADE  
 
 
Ljubljana, 18. 5. 2022 Vlada je na 378. dopisni seji med drugim sprejela Uredbo o pomožni policiji 
in Načrt razvoja raziskovalne infrastrukture 2030, sprejela je popravljen Akcijski načrt za razvoj 
ekološkega kmetijstva do leta 2027, seznanila se je z informacijo o podpisu tehničnega dogovora 
za izvedbo vaje Adriatic Strike 2022, ki bo potekala v Sloveniji med 23.5.2022 in 5.6.2022. 
 
 

Vlada izdala Uredbo o pomožni policiji 

 

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o pomožni policiji in jo objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije. 

 

Uredba se spreminja oziroma dopolnjuje v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

organiziranosti in delu v policiji. 

 

Tako je v uredbi natančneje določen način opravljanja nalog pomožnih policistov, ki opravljajo vse 

naloge policije, pri razporejanju na delo pa se upošteva njihova strokovna usposobljenost, izkušnje in 

psihofizične sposobnosti. Odločitev o vrsti nalog, ki jih bodo opravljali pomožni policisti, sprejme matična 

enota, ki uredi vse potrebno za nemoteno opravljanje teh nalog. 

 

Natančneje je tudi  določeno, katere pogodbe se sklenejo s kandidatom za pomožnega policista in 

pomožnim policistom, vsebina pogodb ter razlog za odpoved pogodbe zaradi zmanjšanja kadrovskih 

potreb. V uredbi je določeno osnovno, nadaljevalno in dopolnilno usposabljanje. Določeni so tudi razlogi 

odsotnosti na osnovnem usposabljanju in razlogi odložitve nadaljevalnega ali dopolnilnega 

usposabljanja. 

 

Prav tako uredba jasneje določa plačila, nadomestila ter druge prejemke in povračila kandidata za 

pomožnega policista in pomožnega policista. Kandidat za pomožnega policista in pomožni policist sta 

upravičena do plačila med usposabljanjem, pomožni policist pa tudi do plačila za pripravljenost, ko ne 

opravlja nalog policije, plačila za opravljanje nalog in dodatnega plačila za delo ponoči, v nedeljo, dela 

prost dan ter povračil stroškov prehrane, prenočišča in prevoza. 

 

Uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi spomenikov v vasi Vrba na Gorenjskem za kulturne 

spomenike državnega pomena 

 

Vlada je na današnji seji izdala Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi spomenikov v vasi Vrba na 

Gorenjskem za kulturne spomenike državnega pomena. 

 

Vlada je v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine z Odlokom o razglasitvi spomenikov v vasi 

Vrba na Gorenjskem za kulturne spomenike državnega pomena razglasila kulturne spomenike 

državnega pomena in določila tudi parcele v vplivnem območju, na katerih se uveljavlja predkupna 

pravica države skladno z 62. členom ZVKD-1. Zaradi bolj učinkovitega upravljanja spomenikov je 

pristojna strokovna organizacija, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, organizacijska enota 
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Kranj, predlagala, da se poveča del vplivnega območja, na katerem se uveljavlja predkupna pravica 

države. Na podlagi tega predloga je Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije pripravilo predlog 

dopolnitve odloka. 

 

Sprejet Načrt razvoja raziskovalne infrastrukture 2030 

 

Vlada Republike Slovenije je sprejela Načrt razvoja raziskovalne infrastrukture 2030 (NRRI 2030). Pri 

pripravi NRRI 2030 so bile upoštevani rezultati v preteklem desetletju kot tudi nove mednarodne in 

nacionalne okoliščine na področju raziskovalne infrastrukture oziroma znanosti in raziskav.  

 

Prvi in največji sklop NRRI 2030 prinaša predstavitev prenovljenega seznama prednostnih mednarodnih 

projektov in prenovljenega seznama že implementiranih projektov (t. i. »landmarkov«), to je projektov, v 

katere se je Slovenija formalno že vključila in s tem sprejela mednarodne in nacionalne obveznosti za 

njihovo izgradnjo oziroma delovanje. V tem kontekstu je podan pregled o napredku implementacije 

posameznega mednarodnega projekta / landmarka kot tudi projekcija za nadaljevanje.  

 

Slovenija se je do sedaj uspešno vključila v 18 prednostnih mednarodnih projektov. Sodeluje tudi pri 

izgradnji BELLE II v Tsukubi na Japonskem in pri izgradnji Centra FAIR v Darmstadtu v Nemčiji; v letu 

2017 je Slovenija postala tudi pridružena članica CERN. Preko kohezijskega projekta HPC RIVR se je 

Slovenija vključila tudi v evropski vodilni projekt na področju računskih zmogljivosti EuroHPC.  

 

Na poziv za izraz interesa za nove projekte v NRRI 2030 je bilo podanih 13 predlogov, od katerih jih je 5 

doseglo kriterije za vključitev: EMBRC, GUIDE, Instruct, Operas in RESILIENCE. Na posodobljenem 

prednostnem seznamu mednarodnih projektov so še projekti E-RISH in dosedanja projekta v nastajanju 

eLTER in METROFOOD, ni pa več projektov ISBE in European XFEL ali EuroFEL.  

 

V drugem ključnem sklopu novega NRRI je predstavljen revidiran seznam 12 prednostnih nacionalnih 

področij. Ta vsebinsko bistveno ne odstopajo od seznama iz NRRI 2011-2020, gre predvsem za bolj 

jasno definirane in posodobljene prvotne prioritete. Pomembnejši novi poudarki so na področjih 

infrastrukture za kvantne ter fotonske materiale in tehnologije, umetno inteligenco, pametna mesta, 

gozdarstvo, hrambo in dostop do digitalnih virov v povezavi z »Evropskim oblakom za odprto znanost« 

(EOSC) ter človeške genomike v povezavi z evropsko pobudo »1+milijonov genomov« (1+MG).  

 

Sprejet načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za letos 

 

Vlada je danes sprejela Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2022. Načrt Uprava 

za zaščito in reševanje posreduje vsem izvajalcem nalog na državni ravni, nevladnim organizacijam, ki 

delujejo na področju zaščite in reševanja, ter občinam. 

 

Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2022 obsega temeljne naloge na področju 

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki naj bi se skladno z usmeritvami in programi, določenimi 

v Resoluciji o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 

2022, letos izvajale na ravni države. 

 

Po Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi vlada usmerja in usklajuje organizacijo, priprave ter 

izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v državi ter sprejema letni načrt varstva pred 

naravnimi in drugimi nesrečami. V letnem načrtu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so 
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razčlenjene naloge iz nacionalnega programa. Pri pripravi predloga načrta so sodelovali ministrstva, 

nevladne organizacije, ki delujejo na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter 

združenja občin.  

 

 

Sprejete spremembe  načrta vaj v obrambnem resorju in sistemu varstva pred naravnimi in 

drugimi nesrečami za letos 

 

Vlada je danes sprejela Spremembe in dopolnitve Načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva 

pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2022. Ministrstvo za obrambo bo s sklepom seznanila vse 

prejemnike načrta, vlada pa predsednika države in Odbor Državnega zbora za obrambo.  

 

Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na 

Zakonu o obrambi in na Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki določata, da vlada 

usklajuje organizacijo, priprave in izvajanje obrambe države ter izvajanje varstva pred naravnimi in 

drugimi nesrečami na območju države. 

 

Vlada je Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 

2022 sprejela konec januarja letos, spremembe in dopolnitve načrta pa sledijo spremembam, ki jih 

sporočajo organizatorji mednarodnih vaj v tujini in pripadniki tujih oboroženih sil, ki so preklicali 

udeležbo na načrtovani mednarodni vaji v Sloveniji. 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. 

 

Vlada sprejela informacijo o pripravi vojaške strategije Republike Slovenije 

 

Vlada Republike Slovenije je sprejela Informacijo o pripravi Vojaške strategije Republike Slovenije – 

prožno odvračanje, celostni odziv in vztrajna odpornost. 

 

Vojaška strategija Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vojaška strategija) bo dokument, ki bo na 

strateški ravni opredeljeval izvajanje vojaške obrambe in uporabo Slovenske vojske. Kot najvišji vojaški 

dokument Republike Slovenije vojaška strategija zapolnjuje dosedanjo vrzel med strateškimi dokumenti, 

zagotavlja povezavo s sorodnimi dokumenti v Natu in Evropski uniji ter informira druge deležnike 

slovenskega nacionalnovarnostnega sistema. Podnaslov vojaške strategije je povzetek njenih ključnih 

zamisli: prožno odvračanje, celostni odziv in vztrajna odpornost. 

 

Vojaška strategija opredeljuje in v slovensko okolje uvaja nekatere nove elemente in termine, kot je 

vojaški instrument moči. Določa pet vojaških strateških ciljev Republike Slovenije in načine za njihovo 

uresničevanje. Izpostavlja, da se bo Republika Slovenija pri izvajanju nacionalne obrambe naslonila na 

kolektivno obrambo Nata ter Skupno varnostno in obrambno politiko Evropske unije, vendar bo glede na 

potrebe Republike Slovenije delovala tudi samostojno. Omenja tudi druge države (Rusija, Kitajska) in jih 

opredeljuje kot konkurenčne velike sile, kar je v veliki meri skladno s sorodnimi strateškimi dokumenti 

Nata in Evropske unije. 
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Pomemben poudarek  je namenjen zagotavljanju sposobnosti naraščanja sil, saj mora Slovenska 

vojska zagotavljati in ohranjati sposobnost regeneracije in krepitve svojih zmogljivosti. 

 

Dokument je kot uradni predlog potrjen s strani načelnika Generalštaba Slovenske vojske. V 

nadaljevanju bo deležen širših usklajevanj in obravnave ter bo sprejet v sosledju preoblikovanja 

strateških dokumentov Republike Slovenije s področja nacionalne varnosti in obrambe. 

 

 

Popravljen Akcijski načrt za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2027 

 

Vlada je sprejela popravljen Akcijski načrt za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2027 s katerim se 
nadomesti Akcijski načrt za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2027, ki je bil sprejet s sklepom Vlade 
Republike Slovenije z dne 23. 12. 2021. 

 

Pri pripravi dokumenta je prišlo do nekaterih napačnih vnosov oz. napak, ki jih je zunanji izvajalec odkrili 
naknadno oz. po potrditvi dokumenta. Gre za napake vezane na posamezne podatke oz. številke 
(poglavje Analiza in opis stanja ekološkega kmetijstva v Sloveniji) in slovnične oz. lektorske napake, 
vključno z uporabljenimi kraticami (nekaterih kratic iz teksta ni navedenih v začetnem seznamu kratic). 

 

 

Vlada odprla nove integralne proračunske postavke 

 

Vlada je na podlagi sprememb Zakona o državni upravi odprla nove integralne proračunske postavke 

pri proračunskem uporabniku Služba vlade za digitalno preobrazbo. 

 

Z uveljavitvijo sprememb Zakona o državni upravi, ki je začel veljati 18. decembra 2021, se področje 

informacijske družbe in elektronskih komunikacij prenaša iz pristojnosti Ministrstva za javno upravo na 

Službo vlade za digitalno preobrazbo.  

 

Na Ministrstvu za javno upravo se ukinja Direktorat za informacijsko družbo, medtem ko Služba vlade 

za digitalno preobrazbo prevzema ustrezne javne uslužbence, opremo in dokumentacijo skupaj s 

sorazmernim delom sredstev, ki so bila za ta namen zagotovljena v veljavnem finančnem načrtu 

Ministrstva za javno upravo.  

 

Na tej podlagi je treba odpreti nove integralne proračunske postavke pri proračunskem uporabniku 

Služba vlade za digitalno preobrazbo. V skladu s 47. členom Zakona o javnih financah se uredi tudi 

prenos pravic porabe med proračunskima uporabnikoma.  

 

Sredstva na določenih proračunskih postavkah v skupni višini 766.061,30 evra se za leto 2022 

zagotovijo s prenosom pravic porabe iz proračunskega uporabnika Ministrstva za javno upravo na 

proračunskega uporabnika Služba vlade za digitalno preobrazbo. 

 

Prav tako se sredstva na postavkah namenskih evropskih sredstev in slovenske udeležbe v skupni 

višini 9.311 evrov za leto 2022 prenesejo iz proračunskega uporabnika Ministrstvo za javno upravo na 

proračunskega uporabnika Služba vlade za digitalno preobrazbo.  
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Vlada uvrstila Sofinanciranje žičniških naprav v veljavni Načrt razvojnih programov 2022-2025 

 

Na podlagi veljavnega Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb lahko država sofinancira 

obratovanje, vzdrževanje in gradnjo žičniških naprav z namenom uresničevanja javnega interesa, pri 

čemer merila in pogoje za namene sofinanciranja žičniških naprav v skladu s proračunom Republike 

Slovenije in evropskimi uredbami podrobneje opredeljuje Pravilnik o sofinanciranju stroškov vzdrževanja 

in obratovanja žičniških naprav za prevoz oseb. Namen sofinanciranja obratovanja in vzdrževanja 

žičniških naprav je upravljavcem zagotoviti finančno pomoč, s katero se delno pokrivajo stroški 

vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za poletno in zimsko sezono, in sicer za leti 2022 in 2023, s 

ciljem da se ohrani izvajanje prevozov z žičniškimi napravami, kar spodbuja rekreacijo, razvoj turizma, 

gospodarski in splošni družbeni razvoj manj razvitih in demografsko ogroženih območij ter smotrno in 

okolju prijazno uporabo. Sofinanciranje namreč  posredno vpliva na obstoj žičničarske dejavnosti.  

 

Do sofinanciranja za zimsko sezono bo upravičenih predvidoma 50 upravljavcev žičniških naprav, za 

poletno sezono pa 20 upravljavcev žičniških naprav za prevoz oseb. 

Za namen sofinanciranja obratovanja in vzdrževanja žičniških naprav (upoštevajoč zimsko sezono in 

poletno sezono) je za vsako posamezno proračunsko leto (leti 2022 in 2023) zagotovljenih 1.700.000,00 

evrov, skupna vrednot projekta je tako 3.400.000,00 evrov. 

 

Vlada v Načrt razvojnih programov uvrstila gradnji vpadnice in avtocestnega priključka 

 

Vlada je sprejela sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrstita projekta 

izgradnje avtocestnega priključka Dragomer in razširitev Bertoške vpadnice v Kopru v štiripasovnico. 

 

Z izgradnjo avtocestnega priključka Dragomer se bo promet preusmeril iz obstoječe regionalne ceste 

Brezovica-Vrhnika in regionalne ceste Brezovica-Notranje Gorice-Podpeč na avtocesto. Izgradnja bo 

porazdelila prometne tokove predvsem v jutranji konici v smeri Ljubljane in v popoldanski konici v smeri 

iz Ljubljane. Na ta način bo mogoče cestno omrežje bistveno razbremeniti in s tem zagotoviti višji nivo 

uslug ter večjo prometno varnost. Sredstva za navedeni projekt so zagotovljena na proračunski postavki 

nadomestil za služnostno in stavbno pravico, na projektu Nacionalni program izgradnje avtocest pri 

Ministrstvu za infrastrukturo in na proračunski postavki gradnje državnih cest, na projektu zaščite 

dvoživk - LIFE projekt pri Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo. Sredstva za omenjeni projekt 

zagotavljajo še DARS, d.d. in občini Log-Dragomer ter Brezovica. V letih 2020 in 2021 je bilo 3.254.747 

evrov že namenjenih iz projekta Nacionalni program izgradnje avtocest in 877.694 evrov pri DARS, d.d, 

za stroške pridobivanja zemljišč in drugih nepremičnin.  

 

Predmet obravnave je tudi Bertoška vpadnica v Kopru, ki predstavlja glavno dostopno cesto do Luke 

Koper. Projektna rešitev predvideva razširitev vozišča v štiripasovnico na poteku od krožnega križišča 

Bertoki do štiripasovnega montažnega krožnega križišča" Bertoki jug". Preureditev Bertoške vpadnice iz 

obstoječe dvopasovnice v štiripasovnico sama po sebi ne bo generirala dodatnega prometa, bo pa 

omogočila zadovoljiv nivo uslug skozi celotno plansko dobo 20 let. Sredstva za projekt so zagotovljena 

na proračunski postavki  Gradnja državnih cest, na projektu Zaščita dvoživk - LIFE projekt pri Direkciji 

Republike Slovenije za infrastrukturo. Preostala sredstva zagotavljata še DARS, d.d. in Mestna občina 

Koper. V letih 2020 in 2021 je bilo že namenjenih 510.632,26 evrov pri DARS, d.d in sicer za stroške 

pridobivanja zemljišč in drugih nepremičnin. 
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Vlada sprejela odgovor Republike Slovenije na uradni opomin Evropske komisije v zvezi z 

neotifikacijo predpisov za prenos direktiv Evropske unije 

 

Ministrstvo za infrastrukturo je preko Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Evropski uniji  25. 

3. 2022 prejeli uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2020 o določitvi posebnih pravil v zvezi z Direktivo za 

napotitev voznikov v sektorju cestnega prometa ter spremembi Direktive glede zahtev za izvrševanje in 

Uredbe v pravni red Republike Slovenije. 

 

Evropska komisija v uradnem opominu ugotavlja, da ni bila s strani Republike Slovenije uradno 

obveščena o vseh ukrepih za prenos, ki bi zagotovili izvrševanje posameznih določb Direktive, zato 

poziva Vlado Republike Slovenije, da predloži svoje pripombe glede nenotifikacije nacionalnih predpisov 

za prenos direktive v pravni red Republike Slovenije. Rok za prenos je potekel 2. 2. 2022. 

 

Vlada Republike Slovenije v zvezi z zadevo pojasnjuje, da bo Republika Slovenija prenos direktive 

izvedla v okviru sprememb Zakona o čezmejnem izvajanju storitev in v okviru nove Uredbe o nadzoru 

izvajanja predpisov o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi. Z 

navedenima predpisoma bo direktiva v celoti prenesena v pravni red Republike Slovenije.  

 

Delni prenos direktive  v zvezi s posebnimi pravili napotenih voznikov ter uvedbo učinkovitih, 

sorazmernih, odvračilnih in nediskriminatornih sankcij se bo izvedel s spremembo Zakona o čezmejnem 

izvajanju storitev, ki je bil v preteklem letu predmet zelo intenzivnega usklajevanja. Socialni dialog in 

medresorska pogajanja na to temo se bodo nadaljevala tudi v poletnih mesecih. V tem trenutku v 

Republiki Sloveniji poteka oblikovanje nove Vlade Republike Slovenije, zato bomo s postopkom 

obravnave in sprejema novega zakona v okviru parlamentarnega postopka urgentno nadaljevali po 

potrditvi nove Vlade Republike Slovenije. Predvidevamo, da bo Vlada Republike Slovenije besedilo 

novega zakona določila oziroma potrdila v mesecu septembru 2022. Takoj po potrditvi besedila novega 

zakona s strani Vlade Republike Slovenije, vam bomo osnutek predloga predpisa nemudoma 

posredovali.     

 

O napredku pri sprejemu vseh ukrepov za prenos evropske direktive v nacionalno pravo bo Republika 

Slovenija Evropsko komisijo redno obveščala. Takoj po objavi sprememb Zakona o čezmejnem 

izvajanju storitev v Uradnem listu Republike Slovenije bo tudi ta predpis notificiran Evropski komisiji, z 

vnosom besedila predpisa, vseh relevantnih podatkov tega predpisa ter korelacijske tabele v 

notifikacijsko bazo Evropske komisije. 

 

 

Vlada sprejela odgovor na uradni opomin Evropske komisije v zvezi s prenosom direktive v zvezi 

s standardi za kompetence v pomorskem prometu 

 

Uradni opomin Evropske komisije je Republika Slovenija prejela zaradi nenotifikacije predpisov za 

prenos Delegirane direktive Evropske Komisije z dne 2. avgusta 2019 o dopolnitvi Direktive Evropskega 

parlamenta in Sveta glede standardov za kompetence ter ustrezna znanja in spretnosti, praktične izpite, 

odobritev simulatorjev in zdravstveno zmožnost v pravni red Republike Slovenije.  
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Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Evropski uniji smo dne 25. 3. 2022 prejeli uradni 

opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Delegirane direktive Komisije (EU) 

2020/12 z dne 2. avgusta 2019 o dopolnitvi Direktive  Evropskega parlamenta in Sveta glede 

standardov za kompetence ter ustrezna znanja in spretnosti, praktične izpite, odobritev simulatorjev in 

zdravstveno zmožnost. 

 

Evropska komisija v uradnem opominu ugotavlja, da ni bila s strani Republike Slovenije uradno 

obveščena o vseh ukrepih za prenos, ki bi zagotovili izvrševanje posameznih določb Direktive. Zato 

poziva Vlado Republike Slovenije, da predloži svoje pripombe glede nenotifikacije nacionalnih predpisov 

za prenos direktive v pravni red Republike Slovenije. Rok za prenos v pravni red Republike Slovenije je 

potekel 17. 1. 2022. 

 

Vlada pojasnjuje, da se za Republiko Slovenijo uporablja prvi stavek drugega odstavka 5. 

členaDirektive, ki določa, da se prvi odstavek tega člena ne uporablja za državo članico, ki Direktive 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o priznavanju poklicnih kvalifikacij na 

področju plovbe po celinskih plovnih poteh ter razveljavitvi direktiv Sveta ni v celoti prenesla in izvajala v 

skladu z drugim, tretjim ali četrtim odstavkom 39. člena navedene direktive. Republika Slovenija 

Direktive ni prenesla, ker ni relevantna za prenos. O navedenem je Republika Slovenija obvestila 

Evropsko komisijo preko elektronske notifikacijske baze THEMIS Evropske komisije.  

 

 

Vlada sprejela odgovor na uradni opomin Evropske komisije v zvezi z neotifikacijo predpisov 

glede prehodnih ukrepov za priznavanje potrdil tretjih držav 

 

Uradni opomin Evropske komisije je Republika Slovenija prejela iz naslova nenotifikacije predpisov za 

prenos Direktive Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. julija 2021 o spremembi Direktive glede 

prehodnih ukrepov za priznavanje potrdil tretjih držav v pravni red Republike Slovenije. 

 

Evropska komisija v uradnem opominu ugotavlja, da ni bila s strani Republike Slovenije uradno 

obveščena o vseh ukrepih za prenos, ki bi zagotovili izvrševanje posameznih določb Direktive. Zato je v 

skladu z 258. členom Pogodbe o delovanju Evropske unije pozvala Vlado Republike Slovenije, da 

predloži svoje pripombe glede nenotifikacije nacionalnih predpisov za prenos Direktive v pravni red 

Republike Slovenije. Rok za prenos Direktive 2021/1233/EU v pravni red Republike Slovenije je potekel 

17. 1. 2022. 

 

Vlada pojasnjuje, da se za Republiko Slovenijo uporablja tretji pododstavek prvega odstavka 2. člena 

Direktive, ki določa, da se odstopanje iz četrtega odstavka 39. člena Direktive  Evropskega parlamenta 

in Sveta z dne 12. decembra 2017 o priznavanju poklicnih kvalifikacij na področju plovbe po celinskih 

plovnih poteh ter razveljavitvi direktiv Sveta smiselno uporablja za to direktivo. Republika Slovenija 

Direktive ni prenesla, ker ni relevantna za prenos. O navedenem je Republika Slovenija obvestila 

Evropsko komisijo preko elektronske notifikacijske baze THEMIS Evropske komisije.  

 

 

Vlada se je seznanila z informacijo o podpisu tehničnega dogovora za izvedbo vaje Adriatic 

Strike 2022 
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Vlada Republike Slovenije se je na današnji dopisni seji seznanila z Informacijo o nameravanem 

podpisu tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in ostalimi udeleženci 

vaje o izvajanju in zagotavljanju podpore države gostiteljice med vajo Adriatic Strike 2022 

 

Na ozemlju Republike Slovenije bo med 23. 5. in 5. 6. 2022 potekala mednarodna vojaška vaja Adriatic 

Strike (Jadranski udar), ki na ozemlju Republike Slovenije poteka že vrsto let. Vaja je namenjena 

usposabljanju enot nadzora zračnega prostora, letalskih, helikopterskih in minometnih enot, letalske 

baze, usmerjevalcev združenega ognja, brezpilotnih letal in enot za elektronsko bojevanje. Del vaje, ki 

bo potekal na vadišču Poček, bo vključeval bojno delovanje z uporabo ognja (uporaba letal, 

helikopterjev, artilerije in pehote), na drugih lokacijah po Sloveniji pa bo potekalo bojno delovanje s 

simulacijo uporabe ognja (brez bojnega streljanja), z uporabo sredstev za usposabljanje in vadbenega 

streliva.  

 

Na vaji bodo sodelovali pripadniki oboroženih sil iz 30 držav članic Nata in Partnerstva za mir, z 29 

udeleženci bo podpisan obravnavani tehnični dogovor, z ameriško stranjo pa bo, tako kot v preteklih 

letih, podpisan ločen dogovor.  

 

Tehnični dogovor omogoča izvedbo aktivnosti, ki je že načrtovana v Načrtu vaj v obrambnem sistemu in 

sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2022. 
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