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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

KABINET MINISTRA

Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana   T: 01 471 23 73
F: 01 471 29 78 
E: gp.mo@gov.si
E: glavna.pisarna@mors.si
www.mo.gov.si

PRILOGA 1

Številka: 804-266/2017-18
Ljubljana, dne 29. 11. 2017
EVA /

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

ZADEVA: Informacija o nameravanem podpisu operativnega in funkcionalnega 
memoranduma za Natov center odličnosti za pomoč varnostnim silam – 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 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno 
besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) 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 
operativnega in funkcionalnega memoranduma za Natov center odličnosti za pomoč 
varnostnim silam.

                                                                                           Mag. Lilijana Kozlovič,
                                                                                             generalna sekretarka 

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:
/
3. a Oseba, odgovorna za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
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višja vojaška uslužbenka XIV. razreda Vanja Svetec Leaney, načelnica Sektorja za pravne 
zadeve v Generalštabu Slovenske vojske..
3. b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Pri obravnavi gradiva bosta sodelovala:
Andreja Katič, članica Vlade RS in ministrica za obrambo, 
mag. Miloš Bizjak, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo.
5. Kratek povzetek gradiva:
S podpisom operativnega in funkcionalnega memoranduma bo v Rimu v Italiji decembra 
2017 začel delovati Natov center odličnosti za pomoč varnostnim silam. Poleg Italije, ki je 
nosilna država, bosta v centru sodelovali še Slovenija in Albanija, podpisnik funkcionalnega 
memoranduma pa bo tudi Poveljstvo vrhovnega zavezniškega poveljnika za preoblikovanje.
V centru odličnosti se bodo razvijale doktrine, strokovne veščine in druga znanja ter izvajala 
usposabljanja s področja pomoči varnostnim silam.
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:

 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 

126 000 
evrov 126 000 evrov

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

SKUPAJ
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
OBRAZLOŽITEV:
Prispevek Slovenije v center odličnosti bo od leta 2019 glede na oceno proračuna centra in 
predvideno delitveno formulo znašal 6000 evrov letno. Predvidena proračunska postavka je 
5834. – prispevki EU in skupni projekti.
Stroški napotitve pripadnika v center so ocenjeni na 120 000 evrov letno od leta 2019.
7. b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
/
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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 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,
– SGS/PS,
– GŠSV,
– DOP.
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Informacija
 o nameravanem podpisu operativnega in funkcionalnega memoranduma za Natov 

center odličnosti za pomoč varnostnim silam (COE SFA)

Natovi centri odličnosti so kot ena izmed ustaljenih oblik delovanja skupnih zmogljivosti 
zavezništva namenjeni povečanju in izboljšanju posebnih zmogljivosti ter učinkovitejši izrabi 
že oblikovanih zmogljivosti članic Nata in partnerskih držav. Trenutno deluje v Evropi več kot 
dvajset centrov in en v ZDA.

Pomoč varnostim silam obsega vse aktivnosti, ki razvijajo in izboljšujejo ali neposredno 
pomagajo razvoju lokalnih sil in njihovih povezanih institucij predvsem na kriznih območjih. 
Na ta način so lokalne oblasti sposobne čim prej vzpostaviti in vzdrževati varnost na svojem 
ozemlju brez mednarodne pomoči.

Natov center odličnosti za pomoč varnostnim silam bo namenjen razvoju doktrin, strokovnih 
veščin in drugih znanj s področja pomoči lokalnim varnostnim silam ter usposabljanju na tem 
področju.

Center odličnosti bo decembra 2017 v Rimu v Italiji ustanovljen s podpisom operativnega in 
funkcionalnega memoranduma, operativno pa bo začel delovati nekaj mesecev kasneje. Ob 
Italiji, ki je nosilna država, bo v centru poleg Slovenije sodelovala Albanija, podpisnik 
funkcionalnega memoranduma pa bo še Poveljstvo vrhovnega zavezniškega poveljnika za 
preoblikovanje.

Operativni memorandum vsebuje določbe, ki natančneje urejajo ustanovitev in delovanje 
centra odličnosti, od finančnih določb in delitvene formule stroškov do kadrovske popolnitve 
mest, opreme in infrastrukture, določa organizacijsko strukturo in organe (direktor, 
usmerjevalni odbor), program dela, podporo Italije kot nosilne države, obveznosti držav 
pokroviteljic in morebitni pristop novih udeleženk. V prilogi so podrobneje urejena pooblastila 
direktorja centra in usmerjevalnega odbora, delitev oziroma plačilo posameznih stroškov, 
podpora nosilne države, priložen pa je tudi vzorec pristopne note za nove udeleženke.

Funkcionalni memorandum kot drugi ustanovitveni akt ureja usklajevalno vlogo Nata 
(Poveljstva za preoblikovanje – ACT) pri delu centra odličnosti, podpisali pa ga bodo države 
pokroviteljice in Natovo poveljstvo za preoblikovanje. V funkcionalnem memorandumu so 
podrobneje določeni odgovornosti centra odličnosti in Poveljstva za preoblikovanje, način 
usklajevanja prošenj ter sodelovanje pri izvajanju programa dela, urejena so finančna 
vprašanja ter področji varnosti in ravnanja s tajnimi podatki. V prilogi je prav tako kot pri 
operativnemu memorandumu priložen vzorec pristopne note za nove udeleženke.

Finančni prispevek Slovenije v center odličnosti bo od leta 2019 glede na oceno proračuna 
centra in predvideno delitveno formulo znašal 6000 evrov letno. Stroški napotitve pripadnika 
v center so ocenjeni na 120 000 evrov letno od leta 2019. Ta izračun temelji na predpostavki, 
da bo v center napoten pripadnik v činu majorja z družino, saj konkreten kandidat še ni 
izbran. Proračunska postavka za ta znesek je 6487 – plače pripadnikov SV v MSSVT.

Gradiva ni treba uskladiti s pravnim redom EU.

Po mnenju Ministrstva za zunanje zadeve imata operativni in funkcionalni memorandum 
pravno naravo nepogodbenega mednarodnega akta.
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Memoranduma bo za Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije podpisal polkovnik Tadej 
Burgar, nacionalni predstavnik Slovenske vojske v Zavezniškem poveljstvu za preoblikovanje 
(ACT) v Norfolku v Združenih državah Amerike.

                                                                                                MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
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