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

ZADEVA: Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi Ustanove – Centra za 
evropsko prihodnost – predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 2. in 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 ... sprejela naslednji sklep:

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi 
Ustanove – Centra za evropsko prihodnost, ki je priloga tega sklepa.

2. Vlada Republike Slovenije pooblašča dr. Miroslava Cerarja, ministra za zunanje zadeve, za 
podpis Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi Ustanove – Centra za 
evropsko prihodnost.

3. Vlada Republike Slovenije zadolži upravo Ustanove – Centra za evropsko prihodnost, da v 
treh mesecih od začetka veljavnosti uskladi statut in splošne akte ustanove z Aktom o 
spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi Ustanove – Centra za evropsko prihodnost.

Priloga:
- Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi Ustanove – Centra za evropsko 

prihodnost

Sklep prejme: 
- Ministrstvo za zunanje zadeve
- Ministrstvo za obrambo
- Ministrstvo za notranje zadeve
- Ustanova – Center za evropsko prihodnost, Grajska cesta 1, 1234 Loka pri Mengšu

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:

- Damjan Bergant, generalni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve, 
- Sabina Stadler Repnik, generalna direktorica Direktorata za multilateralo, razvojno 

sodelovanje in mednarodno pravo v Ministrstvu za zunanje zadeve,
- mag. Gregor Pelicon, vodja Službe za pravne zadeve in javna naročila v Ministrstvu za 

zunanje zadeve,
- Gaja Peric, vodja Sektorja za NATO in mednarodne operacije v Ministrstvu za zunanje 

zadeve
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:
/
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  s redn ja  pod je t ja  te r  

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:
/



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

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,



 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 
oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Sprememba Akta o ustanovitvi Ustanove – Centra za evropsko prihodnost nima neposrednih 
finančnih posledic za proračun.

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

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: DA/NE
Gradivo se nanaša na spremembo namena ustanove, ki je pravna oseba zasebnega prava, katere 
ustanoviteljica je Republika Slovenija, z namenom dopolnitve dejavnosti. Akt nima finančnih posledic 
za proračun Republike Slovenije in ni splošne narave.
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.
 .
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)

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

dr. Miroslav Cerar
MINISTER



OBRAZLOŽITEV

Vlada RS je obravnavala skupni predlog Ministrstva za obrambo, Ministrstva za zunanje zadeve 
in Ministrstva za notranje zadeve št. 511-36/2019-14, in sprejela sklep, s katerim je ustanovila 
Center za izobraževanje in usposabljanje za sodelovanje v mirovnih operacijah in misijah, ki bo 
deloval v okviru Ustanove – Centra za evropsko prihodnost (v nadaljevanju Ustanova CEP). V 
okviru Centra za izobraževanje in usposabljanje za sodelovanje v mirovnih operacijah in misijah
se bodo izvajala izobraževanja in usposabljanja za vojake, uslužbence Ministrstva za notranje 
zadeve, Ministrstva za zunanje zadeve, Ministrstva za obrambo in druge civilne osebe, ki bodo 
napotene v mirovne operacije in misije OZN, EU, NATO, OVSE in drugih mednarodnih 
organizacij, ter deležnike mednarodnega kriznega upravljanja. V programe izobraževanj in 
usposabljanj se bo vključevalo tudi osebje iz partnerskih in drugih držav.

Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za obrambo in Ministrstvo za notranje zadeve 
uskladijo program delovanja Centra za izobraževanje in usposabljanje za sodelovanje v 
mirovnih operacijah in misijah ter vse potrebne administrativne, tehnične in finančne obveznosti, 
potrebne za ustanovitev in začetek ter nadaljnje delovanje Centra.

Vlada RS je z istim sklepom naložila Ministrstvu za zunanje zadeve, da izvede potrebne 
postopke za spremembo Akta o ustanovitvi Ustanove CEP. Republika Slovenija, ki jo zastopa 
Vlada Republike Slovenije, je ustanoviteljica Ustanove CEP.

Skladno z zgoraj navedenim sklepom Vlade RS MZZ predlaga spremembo Akta o ustanovitvi 
Ustanove CEP, s katerim se namen Ustanove CEP razširi z namenom izobraževanja in 
usposabljanja za sodelovanje v mirovnih operacijah in misijah.

Ustanova CEP je bila ustanovljena z namenom zagotavljanja pomoči državam z evropsko 
perspektivno. Center za izobraževanje in usposabljanje za sodelovanje v mirovnih operacijah in 
misijah pa je namenjen širšemu krogu partnerjev in drugemu namenu, zato se s tem namenom 
dopolnita določbi 1. in 5. člena Akta o ustanovitvi Ustanove CEP.

V skladu z Zakonom o ustanovah mora biti akt o ustanovitvi sestavljen v obliki notarskega 
zapisa. Predlagani akt zato vsebuje določbo, da prične veljati z dnem sestave notarskega 
zapisa.



Priloga 1

Republika Slovenija, ki jo zastopa Vlada Republike Slovenije, kot ustanovitelj sprejema

Akt o spremembah in dopolnitvah
Akta o ustanovitvi Ustanove – Centra za evropsko prihodnost

1. člen

V Aktu o ustanovitvi Ustanove – Centra za evropsko prihodnost, prečiščeno besedilo, 
sestavljeno v obliki notarskega zapisa št. SV 468/15 z dne 28. 5. 2015, se na koncu 1. člena 
pred piko doda naslednje besedilo:

"ter zagotavljanja celostnega pokritja vsebinskih področij, ki jih narekujejo novi izzivi in zaveze 
za sodelovanje v mednarodnih operacijah in misijah kriznega upravljanja, z izobraževanjem in 
usposabljanjem za nacionalne potrebe kot tudi za potrebe partnerjev v okviru OZN, EU, NATO, 
OVSE, bilateralnih in drugih partnerjev Republike Slovenije".

2. člen

Določbi prvega in drugega odstavka 5. člena se spremenita tako, da se glasita:

"Z ustanovitvijo ustanove želi Republika Slovenija prispevati svoj delež v procesu širitve EU, pri 
zagotavljanju učinkovite in kredibilne izvedbe mednarodnih operacij in misij ter uresničevanju 
zavez o celovitem pristopu h kriznemu upravljanju. Namen ustanove je splošno koristen in 
praviloma trajen.

Namen ustanove:
- ustanova je instrument za prenos znanja, izkušenj in praktičnih nasvetov med državami 

članicami in državami z evropsko perspektivo;
- ustanova služi kot dodatni instrument za nudenje pomoči z državami z evropsko 

perspektivo pri procesu približevanja EU z iskanjem sinergij pri usposabljanju, prenosu 
znanja, organizaciji izmenjave strokovnjakov, seminarjev in z drugimi programi, ki jih že 
nudi EU;

- ustanova si prizadeva, da se države učinkoviteje spopadejo z zahtevnimi procesi 
integracije, usklajevanja zakonodaje in tranzicije;

- ustanova preko svojega delovanja službi kot identifikator potreb po drugačnih oblikah 
pomoči, kot jih imajo v danem trenutku na razpolago;

- v okviru ustanove deluje tudi Center za izobraževanje in usposabljanje za sodelovanje v 
mirovnih operacijah in misijah, ki izvaja izobraževanja in usposabljanja za vojake, 
uslužbence Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za zunanje zadeve, Ministrstva za 
obrambo, ter druge civilne osebe, ki bodo napotene v mirovne operacije in misije OZN, 
EU, NATO, OVSE in drugih mednarodnih organizacij, ter deležnike mednarodnega 
kriznega upravljanja; 

- ustanova je osredotočena na države kandidatke za članstvo v Evropski uniji, potencialne 
kandidatke in države evropske sosedske politike, z vidika izobraževanja in usposabljanja 



za sodelovanje v mirovnih operacijah in misijah pa tudi na partnerje v okviru OZN, EU, 
NATO, OVSE bilateralne in druge partnerje Republike Slovenije.".

3. člen

Ta akt začne veljati z dnem sestave notarskega zapisa.

dr. Miroslav Cerar
     minister za zunanje zadeve

Datum 
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