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PRILOGA 1

Številka: 871-8/2017-54
Ljubljana, dne 14. 03. 2019
EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

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

ZADEVA: Izhodišča za udeležbo ministra za obrambo Karla Erjavca na srečanju 
obrambnih ministrov o mirovnih operacijah OZN v New Yorku 29. marca 2019 –
predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 2. in 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) je Vlada Republike Slovenije na seji _______ dne, ____________ pod ___ točko 
dnevnega reda sprejela

S K L E P

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Izhodišča za udeležbo ministra za obrambo Karla 
Erjavca na srečanju obrambnih ministrov o mirovnih operacijah OZN v New Yorku 29. 
marca 2019. 

2. Vlada Republike Slovenije je imenovala delegacijo v sestavi:
� Karl Erjavec, minister za obrambo,
� Vlasta Vivod, vodja Kabineta ministra,
� mag. Aleš Mišmaš, generalni direktor Direktorata za obrambno politiko, Ministrstvo za 

obrambo.

                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:
/
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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:
/
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 10.000 

EUR

SKUPAJ 10.000 
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
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SKUPAJ
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Stroški prevoza, nastanitve in dnevnic za delegacijo bodo znašali  10.000 €.
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: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/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: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                    Karl Erjavec
                                       minister

Poslano:
- naslovniku
- DOP
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Izhodišča 
za udeležbo ministra za obrambo Karla Erjavca na srečanju obrambnih ministrov o 

mirovnih operacijah OZN v New Yorku 29. marca 2019

1. Namen in program zasedanja

Slovenska delegacija se bo pod vodstvom ministra za obrambo Karla Erjavca 29. marca 
2019 na sedežu OZN v New Yorku udeležila srečanja obrambnih ministrov o mirovnih 
operacijah OZN na temo uniformiranih zmogljivostih, izvedbe in zaščite.

Pričakuje se, da bo bodo državne delegacije potrdile in nadgradile zaključke pripravljalnih 
srečanj za minesterial, ki so bila v Montevideu o usposabljanju, izgradnji zmogljivosti in 
partnerstvih (december 2018), v den Haagu o zaščiti in izvedbi mirovnih operacij (januar 
2019) in v Adis Abebi o ženskah, miru in varnosti (januar 2019). Organizator želi, da bo 
srečanje nadaljevanje uspešnih predhodnih srečanj ministrov v smislu (1) generiranja visoko 
zmogljivih zmogljivosti za mirovne operacije OZN za zagotavljanje naraščajočih potreb in 
soočanje z novimi izzivi (hitro odzivne sile, sile usposobljene za delovanje na frankofonskih 
kriznih območjih, povečanje deleža mirovnic), (2) okrepitve skladnosti med usposabljanjem in 
izvedbenimi standardi, s poudarkom na varnosti napotenega osebja in zaščiti civilistov in 
otrok vojakov, in (3) podpori držav članic OZN pri reformnih prizadevanjih za uresničevanje 
zavez podanih v »Akciji za mirovne operacije« (A4P).

Četrto tovrstno srečanje ministrov za obrambo bo v uvodni seji odprl generalni sekretar OZN. 
Nato so na dnevnem redu tri seje, ki bodo odprte s panelno razpravami, ki jim bodo sledile 
izjave držav članic, in sicer na teme: (1) usposabljanje in graditev zmogljivosti, (2) izvedba 
mirovnih operacij, in (3) zaščita civilistov. Skozi celoten ministerial bo posebna pozornost 
dana temi »Ženske, mir in varnost«.

2. Stališča Republike Slovenije

Od državnih delegacij se pričakuje nastope o napredku pri uresničevanju Deklaracije o 
skupni zavezi za mirovne operacije in implementaciji iniciative generalnega sekretarja 
»Akcija za mirovne operacije« (A4P), in sicer: zaveze k prispevku uniformiranih zmogljivosti, 
zaveze k ponudbi usposabljanj, zaveze k podpori izgradnje zmogljivosti, zaveze k 
partnerskim iniciativam in zaveze glede zaščita civilistov in otrok vojakov.

Minister za obrambo bo v svojem nastopu na prvi seji »Usposabljanje in graditev 
zmogljivosti«:

- poudaril zavezanost RS k miru, varnosti, sodelovanju in družbenemu ter gospodarskemu 
napredku v svetu, in zavezanost k uresničevanju resolucij Generalne skupščine in 
Varnostnega sveta OZN, ki zadevajo mirovne operacije (RS je med dvajsetimi članicami 
OZN, ki redno plačujejo prispevke za vse MOM, podpisnica Kigali načel o zaščiti civilistov 
(2016), kosponzorska država Resolucije 2378 o reformi mirovnih operacij OZN (2017), 
ena prvih podpisnic Zaveze za preprečevanje in odpravo spolnega izkoriščanja v MOM 
(2017), pristopnica k Izjavi o skupnih obveznostih v zvezi z mirovnimi operacijami (2018),
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- predstavil konkreten prispevek RS k mednarodnemu miru in varnosti (okrog 5% stalne 
sestave Slovenske vojske ves čas sodeluje v mednarodnih operacijah in misijah z 
mandatom OZN v različnih formatih (Nato, EU, OZN, OVSE) in na treh kontinentih),

- poudaril dosežke RS pri sodelovanju žensk v obrambnem sistemu in v mirovnih 
operacijah, ki zasedajo tudi najodgovornejše funkcije in dolžnosti (prva načelnica 
generalštaba na svetu; prva poveljnica kontingenta v UNIFIL Libanon; 5 pripadnic SV v 
UNTSO na zahtevnih dolžnostih mirovnih opazovalk do sedaj; RS je med vodilnimi 
državami sveta glede na odstotek žensk v vojski s 16 % žensk na vojaških delovnih 
mestih, 8 % na podčastniških in 13 % žensk na častniških dolžnostih) in ponudil strokovno 
pomoč državam v razvoju pri vključevanju žensk v obrambne sisteme,

- predstavil namero ustanovitve Centra za usposabljanje vojakov, policistov in civilnih oseb 
za sodelovanje v mirovnih operacijah in na misijah v okviru Centra za evropsko 
prihodnost,

- napovedal aktivno podporo RS med predsedovanjem Svetu EU 2/2021 pri pripravi 
poročila o Strateškem partnerstvu EU-OZN pri mirovnih operacijah in kriznem upravljanju 
in vodenju v obdobju 2019–2021 in priprava vidikov omenjenega strateškega partnerstva 
EU-OZN za obdobje 2022–2025.

3. Člani delegacije:
� Karl Erjavec, minister za obrambo,
� Vlasta Vivod, vodja Kabineta ministra,
� mag. Aleš Mišmaš, generalni direktor Direktorata za obrambno politiko, Ministrstvo za 

obrambo.
                                                                                     

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
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