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EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

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

ZADEVA: Izhodišča za obisk ministrice za oborožene sile Francoske republike 
Florence Parly v Republiki Sloveniji 1. in 2. septembra 2021 – 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 

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Izhodišča za obisk ministrice za oborožene sile
Francoske republike Florence Parly v Republiki Slovenije 1. in 2. septembra 2021. 

2. Vlada Republike Slovenije je določila delegacijo v sestavi:
- mag. Matej Tonin, minister, vodja delegacije,
- Rok Srakar, vodja kabineta ministra,
- mag. Uroš Zorko, generalni direktor Direktorata za obrambno politiko,
- polkovnik Aleš Marič, nerezidenčni obrambni ataše za Francijo, Belgijo in 

Nizozemsko.

                                             mag. Janja Garvas Hočevar
                                              vršilka dolžnosti generalnega sekretarja

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, 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:
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Ministrica za oborožene sile Francoske republike Florence Parly bo 1. in 2. septembra 2021 
na povabilo ministra za obrambo mag. Mateja Tonina na obisku v Republiki Sloveniji. Obisk 
predstavlja priložnost za izmenjavo stališč in mnenj o aktualnih varnostnih vprašanjih, 
obrambnih reformah, kot tudi ostalih vprašanjih skupnega interesa.

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 5.000 

evrov

SKUPAJ 5.000 
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 francoske delegacije v Republiki Sloveniji znaša 5.000
EUR. Ta ocena vključuje stroške prevozov in prehrane ter morebitnega spremljevalnega 
programa.
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,
10/14, 164/20, 35/21 in 51/21) 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: DA

                                   mag. Matej Tonin
                                          minister

Poslano:
- naslovniku
- DOP



5/6

Izhodišča
za obisk ministrice za oborožene sile Francoske republike Florence Parly v Republiki 

Sloveniji 1. in 2. septembra 2021

1. Namen obiska
Ministrica za oborožene sile Francoske republike Florence Parly bo 1. in 2. septembra 2021 
na povabilo ministra za obrambo mag. Mateja Tonina na obisku v Republiki Sloveniji, kjer se 
bo udeležila neformalnega srečanja ministrov za obrambo Evropske unije in Blejskega
strateškega foruma. 

Minister za obrambo mag. Matej Tonin bo sogovornici v čast 2. septembra gostil večerjo, ki 
se je bo predvidoma udeležil tudi predsednik Vlade RS Janez Janša. Bilateralno srečanje 
ministrov bo organizirano z namenom poglobitve dvostranskega sodelovanja na obrambnem 
in vojaškem področju. Obisk predstavlja priložnost za izmenjavo stališč in mnenj o aktualnih 
varnostnih vprašanjih, obrambnih reformah, kot tudi ostalih vprašanjih skupnega interesa.

Obisk je pomemben tudi v luči zaporednih predsedovanj Slovenije in Francije Svetu 
Evropske unije.

2. Teme pogovorov in slovenska stališča
Ministra se bosta pogovarjala o bilateralnem in regionalnem sodelovanju, krepitvi 
zmogljivosti, sodelovanju obeh držav v mednarodnih operacijah in misijah, sodelovanju v 
okviru EU in predsedovanju obeh držav Svetu Evropske unije.

V okviru pogovorov o dvostranskem sodelovanju bo minister mag. Tonin izpostavil interes 
slovenske strani za nadaljevanje dvostranskih stikov na obrambnem in vojaškem področju v 
obojestransko korist. Največje možnosti za krepitev sodelovanja v prihodnje so v sodelovanju 
v okviru mednarodnih operacij in misij, na področju obrambne industrije ter na področju vaj in 
skupnih usposabljanj.  

Minister mag. Tonin bo med obiskom izpostavil dobro dvostransko sodelovanje med 
vojskama v Sahelu, pod okriljem EUTM Mali, kjer že več let tesno in uspešno sodelujemo s 
francoskimi oboroženimi silami z željo po ohranitvi strateškega partnerstva ter možnosti za 
krepitev sodelovanja tudi na drugih območjih delovanja. 

Minister mag. Tonin se bo zahvalil za dobro sodelovanje v okviru EUTM v Maliju in izpostavil 
možnosti za krepitev sodelovanja še na drugih področjih ter tudi v drugih zmogljivostnih 
grozdih (PESCO). Sodelovanje v tem okviru namreč podpira izgradnjo Sloveniji dodeljenih 
Natovih ciljev zmogljivosti, krepi dvostransko sodelovanje z Francijo ter ponuja širok spekter 
opcij in kredibilen okvir za razvoj zmogljivosti SV.

Minister mag. Tonin bo izpostavil pomen regionalnega sodelovanja z vidika ohranjanja 
stabilnosti in varnosti na Zahodnem Balkanu, ki ostaja za Slovenijo območje strateškega 
interesa. Sogovornico bo seznanil tudi z aktualnim stanjem na področju reform obrambnega 
in vojaškega sistema v Republiki Sloveniji, načrti za izgradnjo ključnih zmogljivosti Slovenske 
vojske ter prioritetnih nabavah v naslednjem kratkoročnem obdobju, med katerimi je tudi 
nakup bojnih kolesnih vozil 8x8. 



6/6

Minister mag. Tonin bo sogovornico seznanil z načrtovanimi dogodki Republike Slovenije in 
Ministrstva za obrambo v okviru predsedovanja Svetu Evropske unije ter v nadaljevanju 
podrobneje predstavil šestmesečni načrt predsedovanja na obrambnem področju. Med 
drugim bosta sogovornika spregovorila tudi o sodelovanju Francije in Slovenije na področju 
Skupne varnostne in obrambne politike – na PESCO projektih in Strateškem kompasu. 

3. Delegacija:
- mag. Matej Tonin, minister, vodja delegacije,
- Rok Srakar, vodja Kabineta ministra,
- mag. Uroš Zorko, generalni direktor Direktorata za obrambno politiko,
- polkovnik Aleš Marič, nerezidenčni obrambni ataše za Francijo, Belgijo in 

Nizozemsko.

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
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