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PRILOGA 1

Številka: 510-10/2019-137
Ljubljana, dne 13. 01. 2020
EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

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

ZADEVA: Poročilo o delovnem obisku ministra za obrambo Madžarske Tiborja Benka 
v Republiki Sloveniji 12. decembra 2019 – 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) je Vlada Republike Slovenije na … dne … pod točko … sprejela 
naslednji

SKLEP
Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom o delovnem obisku ministra za 
obrambo Madžarske Tiborja Benka v Republiki Sloveniji 12. decembra 2019.

                                             Stojan Tramte 
                                             generalni sekretar

Prejmejo:
 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. Uroš Zorko, v. d. generalnega direktorja 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:
Na povabilo ministra za obrambo Republike Slovenije Karla Erjavca se je na delovnem 
obisku v Republiki Sloveniji (RS) 12. decembra 2019 mudil minister za obrambo Madžarske 
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Tibor Benkő.
Delovno srečanje je potekalo na Bledu in je bilo namenjeno nadaljnji poglobitvi sodelovanja 
med državama na obrambnem in vojaškem področju, ki je že zdaj bogato in razvejano, ter 
določitvi smernic za prihodnje skupno delovanje. Obisk je bil tudi priložnost za izmenjavo 
stališč in mnenj o aktualnih varnostnih vprašanjih, obrambnih reformah ter ostalih 
vprašanjih skupnega interesa obeh držav.
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

SKUPAJ
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:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev
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
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz 
Resolucije o normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                    Mag. Nataša Dolenc
                                                Državna sekretarka

Poslano:
- naslovniku
- DOP
- MZZ
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POROČILO
o delovnem obisku ministra za obrambo Madžarske Tiborja Benka 

v Republiki Sloveniji 12. decembra 2019

1. Namen obiska

Na povabilo ministra za obrambo Republike Slovenije Karla Erjavca se je 12. decembra 2019 
na enodnevnem delovnem obisku v Sloveniji mudil minister za obrambo Madžarske Tibor 
Benkő. Delovno srečanje je potekalo na Bledu v Vili Zlatorog.

Namen delovnega obiska madžarskega obrambnega ministra je nadaljevanje in krepitev 
dvostranskega in regionalnega sodelovanja na obrambnem in vojaškem področju. Obisk je 
bil tudi priložnost za izmenjavo stališč in mnenj o aktualnih varnostnih vprašanjih, obrambnih 
reformah ter ostalih vprašanjih skupnega interesa obeh držav.

2. Delovni dvostranski pogovori

Ministra sta na delovnih pogovorih največ pozornosti namenila dvostranskemu sodelovanju, 
sodelovanju v okviru Nata in v Evropski uniji (EU). Kot sta ocenila ministra, je sodelovanje na 
obrambnem in vojaškem področju obsežno, intenzivno in razvejano ter se izvaja na osnovi 
letnih programov dvostranskega sodelovanja in drugih aktivnosti v organizaciji obeh 
ministrstev. V letošnjem letu je bilo v načrtu 11 aktivnosti, od teh je bilo sedem izvedenih v 
Sloveniji, štiri pa na Madžarskem. Zelo intenzivno je vojaško sodelovanje na področju 
skupnih vojaških vaj in usposabljanj. Pripadniki madžarske vojske se redno udeležujejo 
mednarodnih vojaških vaj v organizaciji Slovenske vojske kot so: »Immediate Response«, 
»Lord Mountain« in »Adriatic Strike«. Zelo dobro je tudi sodelovanje na področju vojaškega 
usposabljanja in različnih tečajev ter tudi na področju kulture in vojaške zgodovine. 
Madžarski obrambni minister se je posebej zahvalil za skrb Slovenije pri ohranjanju 
zgodovinskih obeležij in pomnikov padlim madžarskim vojakom v 1. svetovni vojni.

Zelo raznoliko in uspešno je sodelovanje znotraj zveze Nato, v okviru katerega se izvaja tudi 
mirnodobna misija nadzora zračnega prostora (Air Policing) članic Nata, med drugimi tudi 
Slovenije. Za potrebe nadzora slovenskega zračnega prostora svoja lovska letala 
zagotavljata Madžarska in Italija, Slovenija pa sisteme za opazovanje zračnega prostora in 
sistem vodenja, kontrole in poveljevanja ter stalno službo iskanja in reševanja v primeru 
nesreče.

Glede prihodnjega razvoja obrambnih in varnostnih komponent EU sta se sogovornika 
strinjala, da mora Evropa na globalni ravni narediti več za zaščito svojih interesov in varnosti. 
Sprejem EU Globalne strategije, Evropskega akcijskega načrta za področje obrambe in 
podpis skupne deklaracije EU-Nato nakazujejo smer krepitve evropske varnosti in obrambe. 
Pri tem je pomembno ohranjanje in krepitev sodelovanja z Natom. Tako za Slovenijo kot 
Madžarsko je trenutno med najbolj aktualnimi temami tudi vojaška mobilnost, kibernetska 
varnosti in zoperstavljanje hibridnim grožnjam. Ministra sta se dotaknila tudi področja 
multilateralnega in regionalnega sodelovanja v okviru številnih pobud, v katerih aktivno 
sodelujeta obe državi.
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Ob koncu pogovorov sta ministra pozornost namenila varnostnim razmeram v regiji, 
predvsem na območju Zahodnega Balkana, pri čemer največje izzive predstavljajo povečane 
ilegalne migracije in hibridno delovanje tretjih držav. Ministra sta se strinjala, da so 
sodelovanje in prispevek držav iz regije ključni za ohranjaje miru in stabilnosti na Zahodnem 
Balkanu. Tako Slovenija kot tudi Madžarska imata prav na Zahodnem Balkanu največje 
kontingente okviru mednarodnih operacij in misij.

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO


	4D025C8BFEB05BA7C12584EE004A09D6_0.in.doc

		2020-01-13T16:04:25+0100
	Nataıa Dolenc




