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EVA /

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

ZADEVA: Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo
Republike Slovenije mag. Miloša Bizjaka na ministrskem srečanju Jadranske listine 
(US-Adriatic Charter, A-5), 30. novembra in 1. decembra 2017 na Ohridu v Republiki 
Makedoniji – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 2. in 21. člena Zakona o Vladi RS (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZGDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada 
Republike Slovenije na _ seji dne ______ pod ____ točko dnevnega reda sprejela

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na 
Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije mag. Miloša Bizjaka na ministrskem 
srečanju Jadranske listine (US-Adriatic Charter, A-5) 30. novembra in 1. decembra 2017 
na Ohridu v Republiki Makedoniji.

2. Vlada Republike Slovenije je določila delegacijo v sestavi:
- mag. Miloš Bizjak, državni sekretar, vodja delegacije,
- mag. Aleš Mišmaš, generalni direktor Direktorata za obrambno politiko in
- mag. Melita Šinkovec, višja svetovalka v Direktoratu za obrambno politiko.

                                                mag. Lilijana Kozlovič
                                                GENERALNA SEKRETARKA

Prejmejo:
 Ministrstvo za obrambo,
 Ministrstvo za zunanje zadeve.

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. Aleš Mišmaš, sekretar, generalni direktor Direktorata za obrambno politiko,
- polkovnik Dušan Toš, načelnik Sektorja za multilateralo in obrambno diplomacijo in
- mag. Melita Šinkovec, višja svetovalka v Direktoratu za obrambno politiko.
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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:
Na povabilo ministrice za obrambo Republike Makedonije Radmile Šekerinske Jankovske 
se bo državni sekretar na Ministrstvu za obrambo mag. Miloš Bizjak z delegacijo udeležil
ministrskega srečanja Jadranske listine (A-5), ki bo 30. novembra in 1. decembra 2017 
potekalo na Ohridu v Republiki Makedoniji. Republika Makedonija v letošnjem letu 
predseduje pobudi A-5 in je zato gostiteljica srečanja obrambnih ministrov, medtem ko 
Slovenija nima statusa članice ali opazovalke pobude in se bo srečanja udeležila kot gostja 
(na podlagi vabila gostiteljice). Zaradi specifičnega statusa bodo vsebinski nastopi 
državnega sekretarja mag. Bizjaka v okviru posameznih panelov omejeni, sicer pa bo v 
svojih nastopih izpostavil pomen in doprinos regionalnega sodelovanje k blaginji, stabilnosti 
in varnosti Zahodnega Balkana ter vlogo Jadranske listine v procesih obrambnih reform, 
katerih poglavitni namen je približevanje in vključevanje članic (Albanije, Črne gore in 
Makedonije) ter opazovalk (Srbije in Kosova) v evroatlantske integracije. Hkrati bo izrazil
podporo Republike Slovenije različnim projektom, ki potekajo v okviru A-5 in eventualnemu 
skupnemu angažiranju članic in ostalih zainteresiranih držav v mednarodnih operacijah in 
na misijah (npr. v operaciji Odločna podpora v Afganistanu).             
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:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)
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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

1911 –
Ministrstvo za 

obrambo

Mednarodno 
sodelovanje 5885 400,00 €

SKUPAJ 400,00 €
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

SKUPAJ
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7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Stroški udeležbe državnega sekretarja mag. Bizjaka z delegacijo na ministrskem srečanju 
A-5 na Ohridu bodo predvidoma znašali okoli 400 EUR. Ocena zajema stroške 
protokolarnih daril in delnega izplačila dnevnic za člane delegacije. Delegacija bo potovala z 
letalom SV v okviru rednega naleta, stroške obedov in nočitev pa bodo pokrili gostitelji.
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:
 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

                                    Andreja KATIČ
                                      MINISTRICA

Poslano:
- naslovniku,
- DOP (v vednost).
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Izhodišča 
za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo mag.Miloša Bizjaka na 
ministrskem srečanju Jadranske listine (US-Adriatic Charter, A-5) 30. novembra in 1. 

decembra 2017na Ohridu v Republiki Makedoniji,

1. Namen srečanja
Republika Makedonija v letošnjem letu predseduje Jadranski listini (US-Adriatic Charter, A-5) 
in bo zato tudi gostiteljica srečanja obrambnih ministrov, ki bo 30. novembra in 1. decembra 
2017 potekalo na Ohridu. Republika Slovenija v A-5 nima statusa članice ali opazovalke, 
zato se bo srečanja udeležila kot gostja na podlagi povabila makedonske obrambne 
ministrice Radmile Šekerinske Jankovske, ki je vabilo slovenskim predstavnikom neformalno 
posredovala že v okviru njenega uradnega obiska v Ljubljani, ki je potekal v mesecu 
septembru 2017. Gre za nadaljevanje srečanj pobude A-5 na visoki ravni, saj je konec 
oktobra potekalo srečanje direktorjev za obrambno politiko, v drugem tednu novembra pa 
srečanje načelnikov oboroženih sil držav A-5. Obeh srečanj so se udeležili tudi slovenski 
predstavniki. Udeležba na ministrskem srečanju A-5 je vključena v Skupni program 
načrtovanih mednarodnih aktivnosti predsednika Republike Slovenije, predsednika 
Državnega zbora, predsednika Državnega sveta, predsednika vlade, ministrov in vodij 
vladnih služb za leto 2017.

Udeležba na ministrskem srečanju je pomembna zlasti z vidika, da A-5 ostaja edina 
regionalna pobuda z obrambnimi in varnostnimi vsebinami na območju Zahodnega Balkana. 
Aktivna vloga Republike Slovenije v okviru A-5 zagotovo ostaja ena izmed prednostnih 
področij Ministrstva za obrambo Republike Slovenije (MORS), saj pobuda skuša pospešiti in 
okrepiti reformna prizadevanja držav Zahodnega Balkana z namenom približevanja in 
vključevanja članic (Albanije, Črne gore in Makedonije) ter opazovalk (Srbije in Kosova) v 
evroatlantske integracije, kar je tudi v našem strateškem interesu in skladno s politiko odprtih 
vrat zveze Nato. Udeležba na ministrskem srečanju bo hkrati tudi odlična priložnost za krajša 
dvostranska srečanja z vodjami delegacij iz posameznih držav ter odprto razpravo o 
aktualnih temah skupnega interesa ter možnostih krepitve dvostranskega sodelovanja na 
obrambnem in vojaškem področju. Pomemben bo tudi pregled stanja na področju različnih 
regionalnih projektov (npr. Balkanskih namenskih zdravstvenih sil, BMTF). 

2. Program srečanja
Skladno s programom, ki je sicer še v fazi usklajevanja in potrjevanja, bosta delovni del 
srečanja oz. plenarno zasedanje (1. decembra) z nagovoroma odprla predsednik vlade 
Republike Makedonije Zoran Zaev in namestnica predsednika vlade ter ministrica za 
obrambo Republike Makedonije Radmila Šekerinska Jankovska. Srečanju bo predsedovala 
ter ga vodila in koordinirala ministrica Šekerinska Jankovska, obsegalo pa bo vsebinske 
razprave po štirih tematskih področjih: razvoj regionalnega sodelovanja, krepitev nacionalnih 
in regionalnih obrambnih zmogljivosti, skupni prispevek v mednarodne operacija in misije ter 
vidik spola v oboroženih silah (gender perspective).  

Ministrsko srečanje se bo sicer uradno začelo s sprejemom (30. novembra), ki ga bo gostila 
makedonska obrambna ministrica Šekerinska Jankovska. Plenarnemu zasedanju bodo 
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sledili podpis Skupne izjave (ki je zaradi posebnega statusa Republike Slovenije v A-5 vodja 
slovenske delegacije ne bo podpisovala), izjava za javnost, dvostranska srečanja vodij 
delegacij ter delovno kosilo.  

3. Teme pogovorov in slovenska stališča
Slovenska delegacija bo na ministrskem srečanju potrdila zavezanost Republike Slovenije 
večstranskemu oz. regionalnemu sodelovanju na območju Zahodnega Balkana, ki poteka v 
okviru A-5 ter celotnemu naboru aktivnosti in procesov, ki spodbujajo in krepijo medsebojno 
sodelovanje, zaupanje ter izmenjavo informacij, mnenj in stališč o aktualnih izzivih skupnega 
interesa. Izpostavila bo, da s tem pomembno prispevajo in pripomorejo h krepitvi miru, 
stabilnosti in blaginje v regiji. Kot pomembno regionalno pobudo bo izpostavila proces 
vzpostavljanja Balkanskih zdravstvenih namenskih sil (BMTF), ki bi lahko predstavljale 
pomembno regionalno zmogljivost za posredovanje v primeru naravnih ali drugih nesreč ter 
eventualno napotitev v mednarodne operacije ali na misije, saj vojaško-zdravstvene enote 
predstavljajo pomembno in zaželeno nišno zmogljivost.     

Spremenjene varnostne okoliščine narekujejo državam, da krepijo lastne obrambne 
zmogljivosti, kar bi zagotovo veljalo razvijati tudi v različnih regionalnih okvirih. Zato so še 
posebej pomembna prizadevanja pobude A-5, ki z namenom približevanja evroatlantskim 
integracijam državam članicam in opazovalkam priporočajo in nalagajo prevzemanje visokih 
standardov zveze Nato. Skupna vojaška usposabljanja in vaje pa pomembno krepijo 
usposobljenost ter medsebojno povezljivost in interoperabilnost oboroženih sil. Zato bo 
državni sekretar mag. Bizjak sodelujoče države povabil k sodelovanju na mednarodne 
vojaške vaje, ki že tradicionalno potekajo na ozemlju Republike Slovenije (npr. Takojšen 
odgovor in Jadranski udar) ter koriščenju mednarodno priznanih in prepoznanih programov 
usposabljanja, ki jih izvajajo pripadniki Slovenske vojske (Šole usmerjevalcev združenega 
ognja (AGOS), tečajev gorništva, tečajev angleškega jezika).      

Republika Slovenija je s pripadniki Slovenske vojske v okviru A-5 (pod vodstvom Hrvaške) v 
letih 2012 in 2013 sodelovala pri usposabljanju pripadnikov afganistanskih oboroženih sil v 
Šoli za vojaške policiste v Kabulu. Na podlagi pridobljenih pozitivnih izkušenj podpiramo tudi 
prihodnje skupno angažiranje članic in ostalih zainteresiranih držav v mednarodnih 
operacijah in na misijah. Možnost eventualnega konkretnega prispevka (npr. v operaciji 
Odločna podpora v Afganistanu) bomo lahko proučili šele na podlagi konkretnih parametrov 
ter ob upoštevanju dejstva, da trenutno v mednarodnih operacijah in na misijah pod okrilji 
Nata, EU, OZN in drugih okvirov že deluje približno 350 pripadnikov Slovenske vojske in 
civilnih funkcionalnih strokovnjakov. 

V zvezi s predlogom Makedonije, ki bi želela vpeljati in voditi nov projekt s področja vidika 
spolov v oboroženih silah, bo slovenska delegacija na kratko predstavila aktivnosti, projekte 
in institute, ki so tovrstnim izzivom namenjeni v Slovenski vojski. Skladno z različnimi 
resolucijami OZN bo izpostavila pomen integracije vidika spola v humanitarne naloge ter 
naloge preprečevanja konfliktov, kriznega upravljanja in post-konfliktne stabilizacije. Na 
kratko bo predstavila slovenske izkušnje v zvezi z vključevanjem pripadnic Slovenske vojske 
v naloge obravnave beguncev in migrantov, ob upoštevanju družbeno pogojenih odnosov 
med moškimi in ženskami, ki izvirajo iz religije in izhajajo iz kulturnega okolja, iz katerega so 
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prihajali begunci in migranti. V želji po izogibanju eventualnim podvajanjem in z namenom 
racionalizacije bo opozorila na podobna prizadevanja, ki potekajo v okviru Odbora zveze 
Nato za vidik spola ter Pobude za sodelovanje obrambnih ministrstev Jugovzhodne Evrope 
(SEDM). 

Hkrati bo slovenska delegacija potrdila interes za nadaljevanje ter poglabljanje regionalnega 
sodelovanja med državami članicami, opazovalkami in gostji A-5 ter podprla projekte, ki 
prinašajo konkretne koristi in predstavljajo dodano vrednost vsem aktivnim udeleženkam.

4. Delegacija
Delegacijo Ministrstva za obrambo RS bosta sestavljali:
- mag. Miloš Bizjak, državni sekretar, vodja delegacije,
- mag. Aleš Mišmaš, generalni direktor Direktorata za obrambno politiko in
- mag. Melita Šinkovec, višja svetovalka v Direktoratu za obrambno politiko.

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
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