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PRILOGA 1

Številka: 510-21/2019-37
Ljubljana, dne 24. 05. 2019
EVA  /

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

ZADEVA: Informacija o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo 
mag. Miloša Bizjaka na forumu "To be secure (2BS)" v Budvi, 30. 5. - 1. 6. 2019 –
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 udeležbi državnega sekretarja 
na Ministrstvu za obrambo mag. Miloša Bizjaka na forumu »To be secure (2BS)« v 
Budvi od 30. maja do 1. junija 2019.

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,
- Nina Kocijan, svetovalka v Sektorju za multilateralo in obrambno diplomacijo.
                                                                                     
                                                                                                     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
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
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/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije mag. Miloš Bizjak se bo 
med 30. majem in 1. junijem 2019 udeležil politično-varnostnega foruma »To be secure 
(2BS)«, ki bo potekal v Budvi, v Črni gori. Črna gora forum 2BS organizira na letni ravni, 
obravnava pa teme varnosti na globalni ravni, v evro-atlantskem prostoru ter v regiji 
jugovzhodne Evrope. Ob robu foruma je načrtovano srečanje državnega sekretarja mag. 
Miloša Bizjaka z državnim sekretarjem na Ministrstvu za obrambo Črne gore Slobodanom 
Filipovićem. Spregovorila bosta o bilateralnem obrambno-vojaškem sodelovanju med 
državama v letu 2019.
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:
/
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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 1.800 EUR

SKUPAJ 1.800 EUR
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:
Ocena stroškov udeležbe delegacije na forumu »To be secure (2BS)« v Črni gori znaša 
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1.800 evrov. Ocena zajema stroške letalskega prevoza, nastanitve in delnega izplačila 
dnevnic za člane delegacije. 
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

                                    Karl Erjavec
                                        minister

Poslano:
- naslovniku
- DOP
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INFORMACIJA

o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo mag. Miloša Bizjaka 
na forumu »To be secure (2BS) v Budvi, 30. maj – 1. junij 2019

1. Namen obiska

Politično-varnostni forum »To be secure (2BS)« je dogodek, ki ga Ministrstvo za obrambo 
Črne gore organizira na letni ravni. Črna gora forum 2BS organizira na letni ravni, obravnava 
pa teme varnosti na globalni ravni, v evro-atlantskem prostoru ter v regiji jugovzhodne 
Evrope. Državni sekretar mag. Miloš Bizjak se bo foruma udeležil kot udeleženec, njegov 
nastop na panelih ni predviden. Ob robu foruma je načrtovano srečanje državnega sekretarja 
mag. Miloša Bizjaka z državnim sekretarjem na Ministrstvu za obrambo Črne gore g. 
Slobodanom Filipovićem. Spregovorila bosta o bilateralnem obrambno-vojaškem 
sodelovanju med državama v letu 2019.

2. Program srečanja

Forum 2BS je sestavljen iz vrste panelov, na katerih nastopijo akademiki, strokovnjaki in 
politični odločevalci. 

Po uvodnem sprejemu na večer prvega dneva foruma, se bodo drugi dan zvrstili paneli na 
temo Zahodnega Balkana; prihodnosti sodelovanja znotraj zveze Nato; ter o vplivu Rusije, 
Kitajske in Turčije na globalno dinamiko moči.

Tretji dan foruma se bo začel s predsedniškim panelom, na katerem bo sodeloval tudi 
predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Nato bosta sledila še panela na temo porasta 
nacionalizma ter spopadanja z dezinformacijami.

3. Teme pogovorov in slovenska stališča

Ob robu foruma se bo srečal z državnim sekretarjem na Ministrstvu za obrambo Črne gore g. 
Slobodanom Filipovićem. Spregovorila bosta o bilateralnem obrambno-vojaškem 
sodelovanju med državama v letu 2019, kjer bo državni sekretar mag. Miloš Bizjak predvsem 
izpostavil, da je Črna gora med državami, ki jim RS v programih dvostranskega sodelovanja 
z državami Zahodnega Balkana posveča prednostno pozornost. Prav tako bo izrazil podporo 
Republike Slovenije Črni gori med pristopom Evropski uniji, hkrati pa poudaril, da smo 
znotraj zveze Nato v času od vstopa Črne gore v zavezništvo vzpostavili odlično 
sodelovanje, ki ga velja v prihodnje negovati in nadgraditi.

4. Delegacija

Delegacijo Ministrstva za obrambo bodo sestavljali:
- mag. Miloš Bizjak, državni sekretar, vodja delegacije,
- mag. Aleš Mišmaš, generalni direktor Direktorata za obrambno politiko,
-  Nina Kocijan, svetovalka v Sektorju za multilateralo in obrambno sodelovanje.
-

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 
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