
Lep pozdrav vsem gospe in gospodje. 
Republika Slovenija in republika hrvaška na obrambnem in vojaškem področju 
zelo dobro sodelujeta obisk hrvaškega kolega ministra, ki se mu lepo 
zahvaljujem za ta obisk in za prijeten pogovor, pa je bil namenjen krepitvi 
dvostranskega in regionalnega sodelovanja in izmenjavi stališč in mnenj o 
aktualnih političnih in varnostnih razmerah. 
Na zahodnem Balkanu, v vojni Ukrajini, sodelovanju v okviru nata in Evropski 
uniji ter udeležbi obeh vojsk na mirovnih misijah in operacijah. 
Najprej bi se ministru doktor Banožiću rad zahvalil za pomoč republike hrvaške  
ob julijskih požarih na krasu. 
To so to je bil največji požar v zgodovini Slovenije, ki smo mu bili kos tudi 
zaradi pomoči sosednjih in drugih držav. 
Naravne nesreče, s katerimi se soočata obe državi, nas opominjajo, kako 
pomembni sta sodelovanje in solidarnost med državami. 
Sodelovanje na vojaškem in obrambnem področju, ki temelji na skupnih 
vrednotah dveh sosednjih držav, se mora v prihodnje seveda še okrepiti. 
Nadaljevali bomo tudi s skupnimi vajami in usposabljanji, kar je še posebej 
pomembno za razvoj in ter operabilnosti obeh držav in zaveznic Nata. 
Slovenija in hrvaška redno sodelujeta v okviru vaj jadranski udar, hrvaški vojaki 
pa so se pred nedavnim pridružili tudi na vaji preskok. 
Stekli so že tudi pogovori o sodelovanju prihodnje leto na vaji defender 23. 
Hrvaški strani smo predlagali tudi sklenitev splošnega sporazuma na področju 
vaj in usposabljanj, ki bi bil zastavljen širše in bi pomenil oziroma pripomogel k 
hitrejšemu in učinkovitejšemu načrtovanju in posledično tudi izvedbi vaj in 
usposabljanj. Načrtujemo tudi povezovanje. 
Uprave za vojaško dediščino z ustrezno hrvaško institucijo oziroma ponovno 
vzpostavitev sodelovanja med vojaškima muzejema obeh držav z namenom 
dviga kakovosti dela na področju varovanja vojaške dediščine in proučevanja 
vojaške zgodovine. 
S hrvaškim kolegom verjameva, da je sodelovanje med državama znotraj okvira 
regionalnih pobud zelo koristno in nujno za vzdrževanje dobrih medsosedskih 
odnosov. 
Decembra se bomo ministri srečali tudi v okviru pobude za obrambno 
sodelovanje držav srednje Evrope, ki pomeni priložnost za podporo nadaljnjemu 
razvoju miru in stabilnosti v regiji. Obe državi sodelujeta tudi v okviru 
mednarodnih operacij in misij, ki so ključne za vzpostavljanje mednarodne 
varnosti. Zahodni balkan ostaja naša operativna prioriteta, okrepili bomo naš 
prispevek v kafor in eufor ju alteja, kot nato zaveznici pa sva s hrvaškim 
kolegom. 
Z doktor Banožićem sva pozornost namenila tudi vojni v Ukrajini. Slovenija se 
je tudi na zadnjem srečanju obrambnih ministrov zveze nato zavezala k nadaljnji 
pomoči Ukrajini, obenem pa smo se priključili tudi pobudi. Zaščita evropskega 
neba zaveda zavezani smo h krepitvi zavezniške obrambne in odvračalne drže. 



Zavedamo se, da je prav. 
V luči vojne Ukrajini nujno močno partnerstvo znotraj zveze nato in Evropske 
unije, obenem pa sem izrazil prepričanje, da narava konflikta v Ukrajini 
narekuje dodatna vlaganja v raziskave in razvoj. 
Toliko. 


