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EVA  /

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

ZADEVA: Izhodišča za uradni obisk ministra za obrambo Republike Slovenije mag. 
Mateja Tonina na Madžarskem 2. in 3.  novembra 2020 – 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 je sprejela Izhodišča za uradni obisk ministra za obrambo 
mag. Mateja Tonina na Madžarskem 2. in 3. novembra 2020.

2. Vlada Republike Slovenije je določila delegacijo v sestavi:
- mag. Matej Tonin, minister, vodja delegacije,
- mag. Damijan Jaklin, državni sekretar,
- g. Rok Srakar, vodja kabineta ministra,
- mag. Uroš Zorko, generalni direktor Direktorata za obrambno politiko.

                                                                                     
                                                                                                  dr. Božo Predalič
                                                                                                  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. Uroš Zorko, 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:
Minister za obrambo mag. Matej Tonin se je odzval povabilu madžarskega obrambnega 
ministra dr. Tiborja Benka na uradni obisk Madžarske. Bilateralno srečanje se bo 
osredotočalo na krepitev sodelovanja med državama na obrambnem področju.
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 1.500 

evrov

SKUPAJ 1.500 
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:
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Ocena stroškov uradnega obiska delegacije na madžarskem znaša 1.500 EUR. Ta ocena 
vključuje stroške nastanitve, prevoza, delnega povračila 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

                                    mag. Matej Tonin
                                          minister

Poslano:
- naslovniku
- DOP
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IZHODIŠČA
za uradni obisk ministra za obrambo mag. Mateja Tonina na Madžarskem

2. in 3. novembra 2020

1. Namen obiska
Na povabilo ministra za obrambo Madžarske se bo 2. in 3. novembra 2020 na uradnem 
obisku na Madžarskem mudil minister za obrambo Republike Slovenije mag. Matej Tonin. 
Bilateralno srečanje ministrov bo organizirano z namenom nadaljnje poglobitve sodelovanja 
med državama, ki je že sedaj bogato in razvejano, ter določitve smernic za prihodnje skupno 
delovanje. Obisk bo predstavljal tudi priložnost za izmenjavo stališč in mnenj o aktualnih 
varnostnih vprašanjih, obrambnih reformah, kot tudi ostalih vprašanjih skupnega interesa.

V skladu s programom obiska se bo državni sekretar mag. Damijan Jaklin ločeno sestal s 
predstavniki Ministrstva za notranje zadeve, državnim sekretarjem za notranjo varnost g. 
Károly-jem Papp-om, (ki je pristojen tudi za področje varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami) in generalnim direktorjem Nacionalnega generalnega direktorata za upravljanje 
ob nesrečah generalmajorjem Dr. Zoltán-om Góra. 

Namen srečanja je, da madžarski gostitelji predstavijo izkušnje pri črpanju sredstev iz 
Evropskih strukturnih in kohezijskih in priprave in aktivnosti za črpanje sredstev v naslednji 
finančni perspektivi 2021-2027. Razgovor bo namenjen predstavitvi dobrih praks in iskanju 
bodočega intenzivnejšega sodelovanja med obema stranema.

2. Program srečanja
Ob uradnem obisku je predvideno srečanje z gostiteljem, madžarskim obrambnim ministrom 
dr. Tiborjem Benkőm. Program srečanja predvideva izvedbo dvostranskih pogovorov vezanih 
na vprašanja obrambno varnostne situacije v regiji, pregleda sodelovanja na mednarodnih 
operacijah in misijah, del pogovorov pa bo namenjen tudi sodelovanju v okviru NATO/EU  
poudarek pa bo tudi na predsedovanju Republike Slovenije EU v 2021. Del programa pa 
predvideva tudi kulturni program.

Ločeno pa se bodo izvedli tudi pogovori glede izkušenj pri črpanju sredstev iz Evropskih 
strukturnih in kohezijskih skladov.

3. Teme pogovorov in slovenska stališča
Ministra se bosta na srečanju pogovarjala o naslednjih temah: bilateralno in regionalno 
sodelovanje, opremljanje in usposabljanje, sodelovanje držav na mednarodnih operacijah in 
misijah, sodelovanje v okviru Nata, EU in predsedovanja Republike Slovenije Svetu 
Evropske unije v drugi polovici leta 2021.

Minister mag. Tonin bo med obiskom izpostavila odlično dvostransko sodelovanje med 
državama na obrambnem področju. Izrazil bo zadovoljstvo zaradi obširnega sodelovanja 
med Republiko Slovenijo in Madžarsko tudi skozi regionalne iniciative, kot npr.: 
Srednjeevropska pobuda za obrambno sodelovanje (Central European Defence 
Cooperation, CEDC). 
Minister mag. Tonin bo izpostavil pomen regionalnega sodelovanja z vidika ohranjanja 
stabilnosti in varnosti na Zahodnem Balkanu. Sogovornika bo seznanil tudi z aktualnim 
stanjem na področju reform obrambnega in vojaškega sistema v Republiki Sloveniji ter s 
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pripravami Republike Slovenije in Ministrstva za obrambo na predsedovanje Svetu Evropske 
unije v drugi polovici leta 2021. 

Minister mag. Tonin bo še posebej izpostavil stališče RS po krepitvi nadaljnjega bilateralnega 
sodelovanja na obrambnem področju.

4. Delegacija:
- mag. Matej Tonin, minister, vodja delegacije,
- mag. Damijan Jaklin, državni sekretar,
- gospod Rok Srakar, vodja Kabineta ministra,
- mag. Uroš Zorko, generalni direktor Direktorata za obrambno politiko.

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
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