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ZADEVA: Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o sodelovanju med 
Ministrstvom za obrambo Republike Srbije, Ministrstvom za obrambo Bosne in 
Hercegovine, Ministrstvom za obrambo Republike Makedonije in Ministrstvom za 
obrambo Republike Slovenije na področju učenja na daljavo – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi šestega odstavka 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, 76/08, 108/09 in 80/10 –
ZUTD, 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 
Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za obrambo Republike Srbije, Ministrstvom 
za obrambo Bosne in Hercegovine, Ministrstvom za obrambo Republike Makedonije in 
Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije na področju učenja na daljavo.

                                                                                               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 Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Vanja Svetec Leaney, višja vojaška uslužbenka XIV. razreda, načelnica Sektorja za pravne 
zadeve v Generalštabu Slovenske vojske.
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:
S podpisom memoranduma o sodelovanju bo Slovenska vojska pridobila nove izkušnje, 
znanja in uporabne e-vsebine za potrebe vojaškega izobraževanja in usposabljanja.
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 unije in 
mednarodnih organizacij

NE

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



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 SV 

6496/ 
izobraževanje in 
usposabljanje 
posameznikov

3.000,00 evrov          /

SKUPAJ 3.000,00 evrov          /
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:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

 /
II. Finančne posledice za državni proračun

II. a) Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Izvajanje memoranduma o sodelovanju oziroma udeležba pripadnikov Slovenske 
vojske na izobraževanjih, ki bodo potekala na podlagi sklenjenega memoranduma o 
sodelovanju, bo znašalo približno 3000 evrov na leto. Sredstva so zagotovljena na 
proračunski postavki 6496 – Izobraževanje in usposabljanje posameznikov.

III.  II.b) Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
IV./

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

/

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Izvajanje memoranduma o sodelovanju oziroma udeležba pripadnikov Slovenske vojske na 
izobraževanjih, ki bodo potekala na podlagi sklenjenega memoranduma o sodelovanju, 
bodo znašala približno 3000 evrov na leto. Sredstva so zagotovljena na proračunski 
postavki 6496- Izobraževanje in usposabljanje posameznikov.
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 in 10/14) 
javnost ni bila povabljena k sodelovanju, saj 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
                                                      

                                                      Miloš Bizjak,
državni sekretar                                                                                                      



Poslano:
 naslovniku,
 GŠSV,
 SGS/PS,
 DOL
 DOP.



Informacija
o nameravanem podpisu Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za obrambo 

Republike Srbije, Ministrstvom za obrambo Bosne in Hercegovine, Ministrstvom za 
obrambo Republike Makedonije in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije na 

področju učenja na daljavo

Uspešno kolektivno usposabljanje je lahko učinkovito le s predhodno opravljenimi ustreznimi 
individualnimi usposabljanji. Sistem vojaškega izobraževanja in usposabljanja temelji na 
standardih znanj, ki izhajajo iz splošnih ciljev izobraževanja, in navaja usposobljenost, ki jo 
mora institucija/enota, ki izvaja izobraževanje in usposabljanje, prenesti na posameznika, da 
lahko pridobi določene pomembne kompetence. Sistem e-izobraževanja v Slovenski vojski je 
že razvit, vendar ga je treba še nadgraditi ter nadaljevati širjenje spoznanj o možnostih 
uporabe e-izobraževanja, ki postaja vse bolj interoperabilno orodje. Na podlagi izkušenj 
skandinavskih držav, ki so povezane v sistem NORDEFCO, bi morala Slovenska vojska 
sodelovati v regionalnem projektu s področja elektronskega izobraževanja (Regional 
Advanced Distance Learning Initiative – RADLI).

S podpisom memoranduma o sodelovanju bo Slovenska vojska pridobila nove izkušnje, 
znanja in uporabne e-vsebine za potrebe VIU. S sodelovanjem v iniciativi RADLI se 
Slovenski vojski odpirajo možnosti za usposabljanje njenih pripadnikov v skladu z razvojem 
in gibanji na področju e-izobraževanja v Natu. Tako je v sklopu platforme RADLI že leta 2018 
predvideno usposabljanje pripadnikov držav članic na področju uporabe orodij in dobrih 
praks pri pripravi e-tečajev, s čimer se želi poenotiti proces razvoja e-tečajev v različnih 
državah članicah RADLI in Nata. S temi znanji lahko Slovenska vojska še uspešneje razvija 
svoj proces e-izobraževanja v skladu z Natovimi standardi. Z razvojem e-izobraževanja se 
zmanjšujejo stroški vojaškega izobraževanja in usposabljanja, kar pomeni dolgoročno 
pozitiven finančni učinek. Slovenska vojska bo s sodelovanjem v iniciativi RADLI prepoznana 
kot aktivna članica zveze Nato in bo ohranjala kontinuiteto prihodnjih projektov s področja 
vojaškega izobraževanja in usposabljanja v okviru Nata.

Izvajanje memoranduma o sodelovanju oziroma udeležba pripadnikov Slovenske vojske na 
izobraževanjih, ki bodo potekala na podlagi sklenjenega memoranduma o sodelovanju, bodo 
znašala približno 3000 evrov na leto. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 6496 
– Izobraževanje in usposabljanje posameznikov.

Memorandum o sodelovanju je nepogodbeni mednarodni akt. 

Gradivo je usklajeno z Ministrstvom za zunanje zadeve, Ministrstvom za izobraževanje, 
znanost in šport ter Ministrstvom za finance.

Gradiva ni treba uskladiti s pravnim redom EU.

Memorandum o sodelovanju bo podpisala brigadirka Alenka Ermenc, namestnica načelnika 
Generalštaba Slovenske vojske.

                                                                                                  MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
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