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PRILOGA 1

Številka: 512-5/2018-21
Ljubljana, dne 29. 10. 2018
EVA /

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

ZADEVA: Informacija o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo 
mag. Miloša Bizjaka na ministrskem srečanju Jadranske listine (U.S.  �  Adriatic 
Charter A-5) v Budvi 13. in 14. 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 udeležbi državnega sekretarja 
na Ministrstvu za obrambo mag. Miloša Bizjaka na ministrskem srečanju Jadranske 
listine (U.S. – Adriatic Charter A-5) v Budvi 13. in 14. novembra 2018.

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.
                                                                                     
                                                                                                     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:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
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5. Kratek povzetek gradiva:
Državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije mag. Miloš Bizjak se bo 
13. in 14. novembra udeležil ministrskega srečanja Jadranske listine (U.S. – Adriatic 
Charter A-5), ki bo potekalo v Budvi, v Črni gori. Črna gora v letošnjem letu predseduje 
pobudi in po julijskem izrednem srečanju ministrov za obrambo, ko je v skladu z dogovorom 
organizacijo zasedanja prevzela Hrvaška, nadaljuje s prizadevanji za krepitev dialoga na 
najvišji ravni. Državni sekretar bo v svojem nastopu izpostavil pomen sodelovanja in 
doprinos slovenskih ter regionalnih aktivnosti k stabilnosti in varnosti regije Zahodnega 
Balkana. Izpostavil bo vlogo Jadranske listine in drugih večstranskih pobud v procesih 
obrambnih reform. Ob tem bo poudaril potrebo po večji preglednosti in medsebojni 
usklajenosti aktivnosti in naporov držav regije za dosego poglavitnega namena, 
približevanja in vključevanja članic (Albanije, Črne gore, Makedonije in Bosne in 
Hercegovine) ter opazovalk (Srbije in Kosova) v evroatlantske integracije.
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 1.000 EUR

SKUPAJ 1.000 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

SKUPAJ
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Ocena stroškov udeležbe delegacije na srečanju ministrov za obrambo Jadranske listine v 
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Črni gori znaša 1.000 evrov. Ocena zajema stroške letalskega prevoza in delnega izplačila 
dnevnic za člane delegacije. Nastanitev za slovensko delegacijo in prehrano bo predvidoma 
krila država organizatorica dogodka.
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 ministrskem srečanju Jadranske listine (U.S.  �  Adriatic Charter A-5) v Budvi

13. in 14. novembra 2018

1. Namen srečanja

Srečanje ministrov za obrambo pobude Jadranska listina (U.S. � Adriatic Charter A-5) bo 
potekalo v Budvi v Črni gori, 13. in 14. novembra 2018. Črna gora v letošnjem letu 
predseduje pobudi in po julijskem izrednem zasedanju ministrov za obrambo, ko je v skladu 
z dogovorom organizacijo ministrskega srečanja prevzela Hrvaška, nadaljuje s prizadevanji 
za krepitev dialoga na najvišji ravni. Državni sekretar Bizjak bo z udeležbo izrazil podporo 
krepitvi miru, varnosti, stabilnosti, utrjevanju dialoga in zaupanja med državami Zahodnega 
Balkana. V svojem nastopu bo izpostavil pomen sodelovanja in doprinos slovenskih ter 
regionalnih aktivnosti k stabilnosti in varnosti regije. Izpostavil bo vlogo Jadranske listine in 
drugih večstranskih pobud v procesih obrambnih reform. Ob tem bo poudaril potrebo po večji 
preglednosti in medsebojni usklajenosti aktivnosti in naporov držav regije za dosego 
poglavitnega namena pobude, približevanja in vključevanja članic (Albanije, Črne gore, 
Makedonije in Bosne in Hercegovine) ter opazovalk (Srbije in Kosova) v evroatlantske 
integracije.

2. Program srečanja

Program srečanja, ki je še v usklajevanju, v vsebinskem delu predvideva dva ločena sklopa. 
V prvem sklopu, kjer je predvidena udeležba držav članic in opazovalk, bo beseda tekla o 
varnostnih izzivih v regiji Jugovzhodne Evrope, njihovih vzrokih in posledicah. Dodatno bodo 
udeleženci zasedanja razpravljali tudi o regionalnem sodelovanju in skupnih projektih pod 
okriljem Jadranske listine.

V drugem sklopu, kjer bodo sodelovale zgolj članice pobude, se predvideva razprava o Evro-
atlantski perspektivi regije, predvsem v luči mehanizmov, ki jih v tem okviru ponuja 
Jadranska listina. Poleg tega bo v drugem delu potekala razprava o politiki odprtih vrat 
pobude in nadaljnjih korakih v povezavi s tem. Ob koncu bo sledil podpis skupne izjave 
(vodja slovenske delegacije je zaradi posebnega statusa Slovenije v Jadranski listini ne bo 
podpisal), izjava za javnost in morebitna dvostranska srečanja vodij delegacij.

3. Teme pogovorov in slovenska stališča

Državni sekretar Bizjak bo na ministrskem srečanju potrdil zavezanost Slovenije 
večstranskemu regionalnemu sodelovanju na območju Zahodnega Balkana, ki poteka v 
okviru Jadranske listine in drugih večstranskih pobud. Poudaril bo podporo aktivnostim, ki 
spodbujajo in krepijo medsebojno sodelovanje, zaupanje, izmenjavo informacij, mnenj in 
stališč o aktualnih izzivih skupnega interesa.

Pri tem bo predstavil pregled slovenskih aktivnosti na področju dvostranskega in 
večstranskega sodelovanja na področju obrambe ter projektov v regiji Zahodnega Balkana, 
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ki pomembno prispevajo h krepitvi miru in stabilnosti v regiji. Izpostavil bo dvostranske 
aktivnosti s posameznimi državami v regiji in aktivnosti v okviru večstranskih regionalnih 
pobud kot so RACVIAC, SEDM in Balkanske zdravstvene namenske sile (BMTF), ki s 
skupnimi napori krepijo nacionalne obrambne zmogljivosti, zaupanje in reformna 
prizadevanja s ciljem približevanja evroatlantskim integracijam.

Regionalno sodelovanje bo ocenil kot dobro in uspešno ter kot možnosti za krepitev 
izpostavil sodelovanje v mednarodnih operacijah in misijah, razvoj Natovih ciljev zmogljivosti 
in partnerskih ciljev. Pri tem bo poudaril pomen in koristnost povezovanja tudi z drugimi 
večstranskimi pobudami kot so Pobuda za obrambno sodelovanje držav srednje Evrope
(CEDC), Pobuda za regionalno sodelovanje (DECI), Večnacionalne sile kopenske vojske 
(MLF) in Natov koncept vodilnih držav (FNC).

Izpostavil bo, da koordinacija in okrepljeno sodelovanje med državami članicami in 
opazovalkami pobude predstavl jata podlago za doseganje večje učinkovitost i  in 
interoperabilnosti. Pri tem naj bo posebna pozornost namenjena področjem (1) usposabljanja
in vaj (2) obrambnih sposobnosti in (3) operativne dejavnosti. Vzpostavitev t.i. ''clearing 
house'' mehanizma bi v tem pogledu zagotovila podlago za usklajevanje in preprečil 
podvajanje prizadevanj ter omogočil okrepitev skupnih prizadevanj.

Črni gori se bo zahvalil za trud, ki je bil v času njenega predsedovanja pobudi vložen v 
organizacijo dogodkov tako na najvišji ravni kot na ravni ekspertnih srečanj. Ob tem bo
izpostavil tudi miselni papir, ki predstavlja dobro podlago za razmislek o prihodnjem razvoju 
pobude. 

4. Delegacija

Delegacijo Ministrstva za obrambo bodo sestavljali:
- mag. Miloš Bizjak, državni sekretar, vodja delegacije,
- mag. Aleš Mišmaš, generalni direktor Direktorata za obrambno politiko.

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 
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