
Prije svega. 
Zahvaljujem se svom slovenskom kolegi ministru šarcu na službenom prijemu ovdje u 
ljubljani. 
Tijekom sastanka potvrdili smo naše dobrosusjedske odnose, kao i intenzivno i uspješno 
bilateralnu obrambenu suradnju. 
Ona je posebno izražena u području kopnenih vojski zajedničkih vježbi, kao i suradnju u 
području školovanja pripadnika slovenske vojske na najvišim razinama školovanja na 
hrvatskom vojnom učilištu. 
Osim bilateralno, naše ministarstvo obrane i naše vojske surađuju u brojnim područjima 
unutar NATO AI Europske unije. 
To smatramo važnim IU kontekstu aktualnih sigurnosnih izazova kojima svjedočimo u 
Europi. 
Razmijenili smo mišljenja o trenutačnoj sigurnosnoj situaciji izazvane brutalnom ruskom 
agresijom na ukrajinu i njezinim implikacijama na europsku, ali i globalnu sigurnost. 
Složili smo se kako i hrvatska i Slovenija ostanu predane na 1 odličnoj potpori ukrajine i 
ukrajinskom narodu u borbi za neovisnost, suverenitet i teritorijalnu cjelovitost ukrajine. 
Hrvatska će nastaviti pružati različite oblike pomoći ukrajini kroz nekoliko postojećih 
platformi. 
U tom sam kontekstu još 1. 
Naglasio zadovoljstvo hrvatske sam nedavno održan u krimskom platformu u Zagrebu, kao i 
snažnim porukama daljnje potpore ukrajini koje su odaslane s toga skupa. 
Po pitanju sigurnosno političke situacije u našoj regiji istaknuli smo značaj NATO operacije 
kao for a kosovu, kao i važnost daljnje prisutnosti i djelovanja u operaciji eufor althea u Bosni 
i Hercegovini. 
Otvorili smo zadovoljstvo. Nedavno je održano mandata operacije eufor notea od strane 
vijeća sigurnosti. Ujedno naši vojnici surađuju 2 NATO projekta visoke vidljivosti Hrvatskoj, 
kao i unutar NATO središta izvrsnosti za planinsko ratovanje u Sloveniji. 
Zadovoljan sam da je ove godine to središte po 1 puta održalo obuku iz španjolskog rata na 
teritoriju hrvatske. Time ponovno pokazujemo koliko smo bolji i snažniji kada smo zajedno. 
Zahvalio sam kolegi šarcu na pridruživanju Slovenije multinacionalnom divizijskom 
zapovjedništvu centar u mađarskoj, koje je ove godine integrirano u NATO strukturu snaga. 
Ako ime kojima zapovijeda u ovom trenutku hrvatski general. 
Sve je ovo važno zbog našeg zajedničkog doprinosa sigurnosti, odvraćanja i obrane na 
istočnom krivom. 
Razgovarali smo IO reformama u području obrane, naporima koje obje zemlje poduzimaju u 
procesu definiranja ključnih smjernica u strateškim dokumentima obrane, kao i daljnjim 
planovima vezano za najvažnije projekte opremanja i modernizacije. 
Drago mi je što slovenska strana iskazala interes i za razmjenu informacija o hrvatskim 
iskustvima vezano za zrakoplove za borbu protiv požara. 
Naglasio sam svom kolegi našu daljnju spremnost i otvorenost za suradnju u ovom području, 
kao i zadovoljstvo što smo ovoga ljeta mogli pomoći i vama ovdje u Sloveniji borbi sa 
vatrenom stihijom. 
Na kraju bih ocijenio kako su naši dosadašnji današnji razgovori bili produktivni i korisni za 
buduću suradnju na obostranu interes naše vojske. Nastavit će raditi zajedno rame uz rame 
kao saveznici još 1. Zahvaljujem ministru šarcu na gostoprimstvu ovdje u ljubljani te se 
radujem njegovom uzvratnom posjetu Republici Hrvatskoj. Vrlo malo. 


