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PRILOGA 1

Številka: 510-53/2018-78
Ljubljana, dne 22. 10. 2018
EVA /

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

ZADEVA: Informacija o delovnem obisku podpredsednika vlade in ministra za 
obrambo Republike Hrvaške Damirja Krstičevića v Republiki Sloveniji 6. novembra 
2018 – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 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 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada 
Republike Slovenje na __ seji dne __________ pod __ točko dnevnega reda sprejela 

S K L E P

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Informacijo o delovnem obisku 
podpredsednika vlade in ministra za obrambo Republike Hrvaške Damirja Krstičevića v 
Republiki Sloveniji, 6. novembra 2018.

2. Vlada Republike Slovenije je določila delegacijo v sestavi:
 Karl Erjavec, minister za obrambo, vodja delegacije,
 Vlasta Vivod, vodja Kabineta ministra,
 mag. Aleš Mišmaš, generalni direktor Direktorata za obrambno politiko,
 polkovnik Aleksander  Murko, nerezidenčni obrambni ataše RS za Republiko Hrvaško.

                                                                                                     Stojan Tramte
                                                                                                  generalni sekretar

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:
mag. Aleš Mišmaš, generalni direktor Direktorata 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 ministra za obrambo Republike Slovenije Karla Erjavca se bo 6. novembra 
2018 na delovnem  obisku v Republiki Sloveniji mudil podpredsednik vlade in minister za 
obrambo Republike Hrvaške Damir Krstičević. Namen obiska je krepitev dvostranskega in 
regionalnega sodelovanja na obrambnem in vojaškem področju. Obisk bo predstavljal tudi 
priložnost za izmenjavo stališč in mnenj o aktualnih varnostnih vprašanjih, obrambnih 
reformah, kot tudi ostalih vprašanjih skupnega interesa.
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:
/
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
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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 1.000 

evrov

SKUPAJ 1.000 
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
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Stroški uradnega obiska podpredsednika vlade in hrvaškega obrambnega ministra v RS
predvidoma ne bodo presegli 1.000 evrov. Ocena zajema stroške prevozov, kosila ter 
stroške protokolarnih daril.
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.
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Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani. /

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je  b i lo  predhodno objav l jeno na sp letn i  s t ran i  
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

                                    Karl Erjavec
                                                        minister

Poslano:
- naslovniku
- DOP.
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INFORMACIJA
o delovnem obisku podpredsednika vlade in ministra za obrambo Republike Hrvaške 

Damirja Krstičevića v Republiki Sloveniji 6. novembra 2018

1. Namen obiska

Na povabilo ministra za obrambo Republike Slovenije Karla Erjavca se bo 6. novembra 2018
na delovnem obisku v Republiki Sloveniji mudil podpredsednik vlade in minister za obrambo 
Republike Hrvaške Damir Krstičević. Namen obiska je krepitev dvostranskega in
regionalnega sodelovanja na obrambnem in vojaškem področju ter področju varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. Obisk bo predstavljal tudi priložnost za izmenjavo stališč in 
mnenj o aktualnih varnostnih vprašanjih, obrambnih reformah, kot tudi ostalih vprašanjih 
skupnega interesa.

2. Program obiska

Program obiska je še v usklajevanju. Ministra za obrambo Republike Slovenije in Republike 
Hrvaške se bosta predvidoma najprej srečala na štiri oči, nato pa bodo sledili uradni pogovori 
med delegacijama in obisk ene izmed enot Slovenske vojske.

3. Teme pogovorov in stališča

Slovenska delegacija bo med obiskom izpostavila korektno dvostransko sodelovanje med 
državama na obrambnem področju. Sodelovanje poteka dobro in v skladu z letnim načrtom 
dvostranskega sodelovanja, ki za leto 2018 predvideva 48 aktivnosti. V okviru skupnih 
aktivnosti prevladujejo vojaška izobraževanja, usposabljanja in vaje, aktivnosti zračne 
obrambe, vojaško gorništvo, usposabljanje usmerjevalcev združenega ognja ter aktivnosti 
sodelovanja v povezavi z regionalnimi multilateralnimi projekti in procesi. Sogovorniki se 
bodo predvidoma na kratko dotaknili tudi možnih oblik sodelovanja v prihodnosti.

Minister Erjavec se bo zahvalil ministru Krstičeviću za zagotavljanje možnosti izobraževanj 
pripadnikov Ministrstva za obrambo Republike Slovenije na izobraževalnih programih in 
specialističnih tečajih, ki jih Ministrstvo za obrambo Republike Hrvaške organizira za 
pripadnike svojih struktur.

Poleg zahvale za dosedanjo vključenost Republike Hrvaške v delovanje Natovega centra 
odličnosti za gorsko bojevanje in vsakoletne aktivne udeležbe hrvaških predstavnikov na 
vajah »Jadranski udar« in »Odločen odgovor«, bo minister izpostavil področja za dodatno 
krepitev dvostranskega sodelovanja (usposabljanje usmerjevalcev združenega ognja 
(JTAC/AGOS) in jezikovno usposabljanje).

Minister Erjavec bo v nadaljevanju izpostavil uspešno regionalno sodelovanje na obrambnem 
in vojaškem področju, pri čemer se bo dotaknil številnih uspešnih regionalnih pobud v katerih 
sodelujeta obe državi. Poleg Srednjeevropske pobude za obrambno sodelovanje (CEDC), 
bodo izpostavljene še Pobuda o obrambnem sodelovanju (DECI) in EU Pobuda za gorsko 
usposabljanje (MTI). 
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Sogovornika bo seznanil tudi z aktualnim stanjem na področju reform obrambnega in 
vojaškega sistema v Republiki Sloveniji ter ponudil priložnost za razpravo ter izmenjavo 
stališč in mnenj o aktualnih vprašanjih skupnega interesa po navedenem področju.

Minister Erjavec in minister Krstičević bosta izmenjala stališča in poglede glede varnostnih 
razmer na Zahodnem Balkanu. Slovenska stran bo izpostavila pomen krepitve regionalnega 
dialoga in konstruktivnega sodelovanja pri reševanju odprtih vprašanj. Pri tem Republike 
Slovenija poudarja pomen spoštovanja mednarodnega prava. 

V zaključku pogovorov bo minister Erjavec predstavil prispevek Republike Slovenije k 
vzpostavljanju in ohranjanju svetovnega miru in varnosti. Z vidika Republike Slovenije ostaja 
prednostno območje delovanja v mednarodnih operacijah in misijah Zahodni Balkan (KFOR,
EUFOR Althea, Natove povezovalno-svetovalne strukture), aktivno pa se vključujemo tudi v
stabilizacijska prizadevanja v Afganistanu (misija Odločna podpora), na Bližnjem vzhodu
(UNIFIL, UNTSO) ter v Afriki (EUTM Mali) in EUNAVFOR MED/Sophia v Sredozemlju.
Sogovornika se bosta predvidoma seznanila tudi z načrti glede mednarodnega angažiranja v
prihodnje.

4. Sestava delegacije

Delegacijo Ministrstva za obrambo Republike Slovenije bodo sestavljali:
- Karl Erjavec, minister za obrambo, vodja delegacije,
- Vlasta Vivod, vodja Kabineta ministra,
- mag. Aleš Mišmaš, generalni direktor Direktorata za obrambno politiko,
- polkovnik Aleksander  Murko, nerezidenčni obrambni ataše Republike Slovenije za 

Republiko Hrvaško.

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
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