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PRILOGA 1

Številka: 510-22/2018-7
Ljubljana, dne 11. 01. 2018
EVA /

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

ZADEVA: Izhodišča za pogovore ob uradnem obisku ministra za obrambo Črne gore
Predraga Boškovića v Republiki Sloveniji med 30. januarjem in 1. februarjem 2018 –
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 pogovore ob uradnem obisku 
ministra za obrambo Črne gore Predraga Boškovića v Republiki Sloveniji med 30. 
januarjem in 1. februarjem 2018.

2. Vlada Republike Slovenije je določila delegacijo v sestavi:
- Andreja Katič, ministrica za obrambo,
- mag. Petra Culetto, vodja Kabineta ministrice, 
- mag. Željko Kralj, generalni direktor Direktorata za logistiko, 
- brigadir Branimir Furlan, namestnik generalnega direktorja Direktorata za obrambno 

politiko,
- Primož Šavc, obrambni svetovalec Republike Slovenije v Črni gori in
- Andrej Kavar, višji svetovalec v Sektorju za multilateralo in obrambno diplomacijo, 

Direktorat 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:
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/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
mag. Aleš Mišmaš, generalni direktor Direktorata za obrambno politiko
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:
Ministrica za obrambo Republike Slovenije Andreja Katič bo med 30. januarjem in 1. 
februarjem 2018 na uradnem obisku v Republiki Sloveniji gostila ministra za obrambo Črne 
gore Predraga Boškovića. Namen obiska je nadaljevanje političnega dialoga ter krepitev 
dvostranskega in regionalnega sodelovanja na obrambnem in vojaškem področju. Obisk bo 
hkrati priložnost za izmenjavo izkušenj po vstopu Črne gore v zvezo Nato ter seznanitev z 
aktualno politično in varnostno situacijo v Črni gori ter širše v regiji Zahodnega Balkana. Ob 
robu obiska bosta predvidoma podpisana Sporazum med Ministrstvoma za obrambo 
Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Črne gore o vojaško-tehničnem 
sodelovanju ter Sporazum med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in 
Ministrstvom za obrambo Črne gore o prenosu programskega orodja za materialno 
poslovanje SKEV.
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 3.000 EUR

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
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Stroški uradnega obiska bodo predvidoma znašali okoli 3.000 EUR. Ocena zajema stroške 
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nočitev za člane gostujoče delegacije, obedov, protokolarnih daril in cestnega transporta po 
Republiki Sloveniji. 
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
V skladu 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) se javnosti ni povabilo 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.
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Izhodišča 
za pogovore ob uradnem obisku ministra za obrambo Črne gore Predraga Boškovića

v Republiki Sloveniji med 30. januarjem in 1. februarjem 2018

1. Namen obiska 

Ministrica za obrambo Republike Slovenije Andreja Katič bo med 30. januarjem in 1. 
februarjem 2018 na uradnem obisku v Republiki Sloveniji gostila ministra za obrambo Črne 
gore Predraga Boškovića. Namen obiska je nadaljevanje političnega dialoga ter krepitev 
dvostranskega in regionalnega sodelovanja na obrambnem in vojaškem področju. Obisk bo 
hkrati priložnost za izmenjavo izkušenj po vstopu Črne gore v zvezo Nato ter seznanitev z 
aktualno politično in varnostno situacijo v Črni gori ter širše v regiji Zahodnega Balkana. Ob 
robu obiska bosta podpisana Sporazum med Ministrstvoma za obrambo Republike Slovenije 
in Ministrstvom za obrambo Črne gore o vojaško-tehničnem sodelovanju ter Sporazum med 
Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Črne gore o 
prenosu programskega orodja za materialno poslovanje SKEV.

2. Program obiska

Predlog programa predvideva izvedbo dvostranskih pogovorov, ob robu katerih bosta 
podpisana Sporazum med Ministrstvoma za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za 
obrambo Črne gore o vojaško-tehničnem sodelovanju ter Sporazum med Ministrstvom za 
obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Črne gore o prenosu
programskega orodja za materialno poslovanje SKEV. Pogovorom in podpisom sporazumov 
bosta predvidoma sledili srečanji črnogorskega ministra Boškovića s člani Odbora za 
obrambo v Državnem zboru Republike Slovenije ter predsednikom Republike Slovenije 
Borutom Pahorjem. Obisk se bo zaključil z obiskom Natovega centra odličnosti za gorsko 
bojevanje, saj je Črna gora izrazila namero o pridružitvi centru. 

3. Teme pogovorov in stališča

Slovenska stran bo med obiskom izpostavila zadovoljstvo nad dvostranskim sodelovanjem 
med državama na obrambnem in vojaškem področju, ki je dobro in poteka na podlagi letnih 
programov dvostranskega sodelovanja. 

Posebej bo izpostavljeno dejstvo, da je bila Republika Slovenija država, ki je Črno goro 
vseskozi iskreno in odločno podpirala pri izpolnitvi dolgoletnega strateškega 
zunanjepolitičnega cilja, in sicer članstva v zvezi Nato. Republika Slovenija izkušnje 
delovanja v Natu, kot tudi EU ter pri njeni skupni varnostni in obrambni politiki, še naprej deli 
s Črno goro tudi preko obrambnega svetovalca v Podgorici ter z vse bolj osredotočenimi in 
kakovostnimi dvostranskimi aktivnostmi na številnih področjih.

V okviru skupnih aktivnosti prevladujejo usposabljanja in izobraževanja ter prenos znanj in 
izkušenj z različnih aspektov obrambnega sistema, ki jih je Republika Slovenija pridobila v 
času polnopravnega članstva v zvezi Nato.
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V pogovorih bodo slovenski sogovorniki poudarili, da Republika Slovenija dosledno 
zagovarja stališče, da je nujna nadaljnja evroatlantska perspektiva za Zahodni Balkan. Črna 
gora predstavlja primer uspešne integracije v zvezo Nato, ki lahko služi kot motivacija ostalim 
državam regije z evroatlantskimi ambicijami. Članstvu v zvezi Nato mora slediti članstvo v 
Evropski uniji, za kar je ključna izvedba potrebnih reform in izpolnitev zahtevanih kriterijev. 

Slovenska stran bo naslovila tudi politično in varnostno situacijo v regiji ter izpostavila krhkost 
stabilnosti Zahodnega Balkana ter nujnost ohranjanja dialoga. V tej luči bo predstavljen 
prispevek Republike Slovenije k vzpostavljanju in ohranjanju svetovnega miru in varnosti, s 
poudarkom na delovanju v mednarodnih operacijah in na misijah na Zahodnem Balkanu ter 
načrti za prihodnje.

V pogovorih bo predvidoma izpostavljen tudi pomen obrambnih reform in prilagajanje 
obrambnega sistema grožnjam 21. stoletja, kar zahteva drugačno obravnavo in celosten 
pristop. Slovenska stran bo predstavila aktivnosti in načrte glede obrambnih reform in 
modernizacije obrambnega sistema ter se osredotočila na zaključke Strateškega pregleda 
obrambe. 

4. Sestava delegacije

Delegacijo Ministrstva za obrambo Republike Slovenije bodo sestavljali:
- Andreja Katič, ministrica za obrambo,
- mag. Petra Culetto, vodja Kabineta ministrice, 
- mag. Željko Kralj, generalni direktor Direktorata za logistiko, 
- brigadir Branimir Furlan, namestnik generalnega direktorja Direktorata za obrambno 

politiko,
- Primož Šavc, obrambni svetovalec v Črni gori in
- Andrej Kavar, višji svetovalec v Sektorju za multilateralo in obrambno diplomacijo, 

Direktorat za obrambno politiko. 

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
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