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Ljubljana, dne 20. 11. 2020
EVA /

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

ZADEVA: Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo
Uroša Lampreta na ministrskem srečanju Jadranske listine 30. novembra 2020 –
predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi prvega odstavka 2. člena in 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 __ 
seji dne ______ pod točko __ sprejela naslednji

S K L E P:

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na 
Ministrstvu za obrambo Uroša Lampreta na ministrskem srečanju Jadranske listine 30. 
novembra 2020.

2. Vlada Republike Slovenije je določila delegacijo v naslednji sestavi:

- Uroš Lampret, državni sekretar,
- mag. Uroš Zorko, generalni direktor Direktorata za obrambno politiko,
- Nina Kocijan, Sektor za bilateralo in multilateralo .

 dr. Božo Predalič
generalni sekretar

Prejemniki:
 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:
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/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Državni sekretar na Ministrstvu za obrambo g. Uroš Lampret se bo v imenu ministra za 
obrambo mag. Mateja Tonina 30. novembra 2020 udeležil srečanja ministrov za obrambo 
Jadranske listine (A-5), ki bo potekalo v virtualni obliki. Kot predsedujoča pobudi v 
letošnjem letu bo sestanek gostila Bosna in Hercegovina. Vodje delegacij bodo izmenjali 
naučene lekcije iz pandemije COVID-19 ter spregovorili o izzivih in priložnostih, ki jih 
prinaša post-COVID-19 obdobje. 
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem 
in naslednjih treh letih DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije DA/NE

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega 
načrtovanja

 razvojne politike na ravni programov po 
strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

 razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij

DA/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

SKUPAJ
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Sestanek bo potekal v virtualni obliki, zato z udeležbo ministra na sestanku ne bo finančnih
posledic za proračun RS.
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8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

DA/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

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/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
in 164/20) 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: DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

                                    mag. Matej Tonin
                                           minister

Poslano:
- naslovniku
- DOP



5/6

IZHODIŠČA
za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo g. Uroša Lampreta na 

ministrskem srečanju Jadranske listine (A-5) 30. novembra 2020

1. Namen dogodka

Republika Slovenija, ki sicer ni članica Jadranske listine (A-5), se v skladu s svojimi 
zunanjepolitičnimi cilji redno udeležuje srečanj te regionalne pobude na vsakokratno povabilo 
predsedujoče države. V letu 2020 pobudi predseduje Bosna in Hercegovina. Na povabilo 
predsedujočega se bo državni sekretar Uroš Lampret v imenu ministra za obrambo 
Republike Slovenije mag. Mateja Tonina udeležil ministrskega srečanja. Zaradi neugodne 
epidemiološke slike v regiji, se je predsedujoča država odločila za izvedbo virtualnega
srečanja.

2. Program dogodka

Srečanje se bo začelo z uvodnima nagovoroma ministra za obrambo Bosne in Hercegovine 
Sifeta Podžića in predstavnika Urada ministra za obrambo Združenih držav Amerike.

Sledila bo razprava v skupnem formatu držav članic in držav opazovalk ter vabljenih držav, 
na kateri bo sodelovala tudi Republika Slovenija. Srečanje se bo tradicionalno nadaljevalo v 
formatu držav članic, v katerem Republika Slovenija ne sodeluje. V tem delu srečanja bodo 
države članice spregovorile o kriznem odzivanju ter o pomenu zveze Nato in evroatlantskih 
integracij pri spopadanju s trenutnimi varnostnimi izzivi.

3. Teme pogovorov in slovenska stališča

V prvem delu zasedanja se bodo ministri posvetili pandemiji COVID-19, in sicer tako 
naučenim lekcijam iz pandemije kot pogledu v post-COVID-19 prihodnost. Državni sekretar 
Uroš Lampret bo predstavil vključenost Slovenske vojske in celotnega obrambnega sistema 
v spopadanje s pandemijo COVID-19, pri čemer bo poudaril posebnost slovenskega sistema, 
ki vključuje tudi Upravo za zaščito in reševanje ter Civilno zaščito. Informiral bo o naučenih 
lekcijah ter o prilagoditvah, ki jih izvajamo v odzivu na identificirane lekcije. Prav tako bo 
poudaril solidarnost Republike Slovenije z regijo Zahodnega Balkana, ki je bila jasno vidna 
tudi skozi donacije zaščitne opreme vsem državam v regiji.

Državni sekretar Uroš Lampret bo v svojem nagovoru izpostavil tudi pomen regionalnega 
sodelovanja za uspešno spopadanje s pandemijo v prihodnje. Pozdravil bo dosežene 
dogovore in napredke, vključno s tistimi na ravni Evropske unije. Poudaril bo, da Unija ostaja 
kredibilen partner regije, kar je dokazala tudi s hitrim in obsežnim odzivom na pandemijo 
COVID-19 v regiji in njene posledice. Zagovarjali bomo enako aktiven pristop tudi v 
prihodnje, predvsem skozi mehanizme, ki nam bodo na voljo v vlogi predsedujoče države 
Svetu EU. Podobno velja za zvezo Nato, ki je zaveznicam v regiji nudila pomoč skozi 
obstoječe mehanizme. Tudi s tega vidika spodbujamo nadaljnje približevanje Zahodnega 
Balkana evroatlantskim integracijam skladno z nivojem ambicij posamezne države.

4. Delegacija 

Delegacijo Ministrstva za obrambo bodo sestavljali:
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 Uroš Lampret, državni sekretar
 mag. Uroš Zorko, generalni direktor Direktorata za obrambno politiko,
  Nina Kocijan, Sektor za bilateralo in multilateralo.

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
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