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Vlada Republike Slovenije je na 145. redni seji dne 20. 7. 2011 pod točko IV.-32 obravnavala 
Predlog napotitve civilnih funkcionalnih strokovnjakov v mednarodne operacije in misije in 
sprejela naslednji

S K L E P :

1. Vlada Republike Slovenije soglaša z možnostjo napotitve letno do največ desetih civilnih 
funkcionalnih strokovnjakov v mednarodne operacije in misije na obrambnem področju. 
Civilni funkcionalni strokovnjaki v skladu z mandatom mednarodnih operacij in misij v 
mednarodnih operacijah in misijah opravljajo naloge s področja civilno vojaškega 
sodelovanja na vseh civilnih funkcionalnih področjih s poudarkom na izvajanju projektov 
civilno vojaškega sodelovanja v skladu s Strategijo sodelovanja Republike Slovenije v 
mednarodnih operacijah in misijah (Uradni list RS, št. 19/10). 

2. Napotitve iz prejšnje točke bosta v skladu s svojimi pristojnostmi usklajevali Ministrstvo za 
obrambo in Ministrstvo za zunanje zadeve ter s tem namenom izvedli potrebne postopke. 
Ministrstvo za obrambo je pooblaščeno za določitev in odobritev projektov s področja 
civilno vojaškega sodelovanja in za odobritev višine sredstev za izvedbo vsakega projekta 
posebej. Pri tem se v dovoljeno število civilnih funkcionalnih strokovnjakov iz prejšnje 
točke, ne vštevajo civilni funkcionalni strokovnjaki, ki so v mednarodne operacije in misije 
napoteni do 30 dni v skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 87100-7/2011/5 z 
dne 21. 4. 2011.

3. Finančna sredstva za izvajanje projektov za civilno vojaško sodelovanje v skladu s tem 
sklepom se zagotavljajo iz proračuna Ministrstva za obrambo. Finančna sredstva za 
izvedbo posameznih projektov lahko skladno s predhodnim dogovorom prispevajo tudi 
druga ministrstva.

4. V organizacijski enoti Ministrstva za obrambo, pristojni za načrtovanje in civilno vojaško 
sodelovanje, se v obsegu iz 1. točke tega sklepa odobri načrtovano število dovoljenih 
zaposlitev za posebne namene.

5. S tem sklepom se nadomesti sklep Vlade Republilke Slovenije št. 87100-2/2008/3 z dne 
27. 3. 2008.

6. Vlada Republike Slovenije s tem sklepom seznani Odbor za obrambo in Odbor za zunanjo 
politiko Državnega zbora.

Mag. Helena KAMNAR
GENERALNA SEKRETARKA



PREJMEJO:

– Ministrstvo za obrambo
– Ministrstvo za zunanje zadeve
– Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje
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