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EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

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

ZADEVA: Poročilo o udeležbi ministra za obrambo mag. Mateja Tonina na 
ministrskem srečanju Pobude za obrambno sodelovanje držav srednje Evrope 
(CEDC) 15. in 16. decembra 2020 – predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi RS (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 Slovenje na __ seji dne __________ pod __ točko dnevnega reda sprejela 

S K L E P

Vlada Republike Slovenije je sprejela Poročilo o udeležbi ministra za obrambo mag. Mateja 
Tonina na ministrskem srečanju Pobude za obrambno sodelovanje držav srednje Evrope 
(CEDC) 15. in 16. decembra 2020.
                                                                                     
                                                                                                  dr. Božo Predalič
                                                                                                  generalni sekretar 
Prejmeta: 

 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:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Minister za obrambo mag. Matej Tonin je 15. in 16. decembra 2020 v Postojni gostil 
ministrsko srečanje Pobude za obrambno sodelovanje držav srednje Evrope (Central 
European Defence Cooperation – CEDC). V prvem delu srečanja so se zasedanju virtualno 



2/6

pridružili tudi ministri petih držav Zahodnega Balkana, tema pogovora pa je bilo poglobljeno 
med-regijsko sodelovanje. V drugem delu srečanja so ministri v CEDC formatu spregovorili 
o možnostih za skupen CEDC prispevek h krepitvi civilno-vojaškega sodelovanja znotraj EU 
ter naučenih lekcijah iz pandemije COVID-19.
6. Presoja posledic za:

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

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

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

konkurenčnost podjetij NE

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

 nacionalne dokumente razvojnega 
načrtovanja

 razvojne politike na ravni programov po 
strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

 razvojne dokumente Evropske uni je in 
mednarodnih organizacij

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

1911-Ministrstvo 
za obrambo

Mednarodno 
sodelovanje 5885 42.000

SKUPAJ 42.000
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:
/
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8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

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

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: 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: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                    mag. Matej Tonin
                                           minister

Poslano:
- naslovniku
- DOP
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POROČILO

o udeležbi ministra za obrambo mag. Mateja Tonina na ministrskem srečanju Pobude 
za obrambno sodelovanje držav srednje Evrope (CEDC) 15. in 16. decembra 2020

1. Namen dogodka 

Republika Slovenija je v letu 2020 predsedovala Pobudi za obrambno sodelovanje držav 
srednje Evrope (Central European Defence Cooperation – CEDC). V okviru predsedovanja 
se vsako leto organizira tudi ministrsko srečanje, ki ga je letos gostila Republika Slovenija.
Ministrsko srečanje, ki je bilo sprva načrtovano za 10. in 11. november 2020, je bilo zaradi 
epidemiološke slike v državah udeleženkah prestavljeno na 15. in 16. december 2020. Ostali 
elementi dogodka, vključno s programom, vsebino in udeležbo, so ostali nespremenjeni.

Minister za obrambo Republike Slovenije je tako 15. in 16. decembra 2020 v Postojni gostil 
kolege iz Republike Avstrije, Češke republike, Republike Hrvaške, Madžarske, Slovaške 
republike in Republike Poljske. V luči prioritete slovenskega predsedovanja pobudi, da se 
okrepi sodelovanje z regijo Zahodnega Balkana, so na ministrskemu srečanju preko avdio-
vizualne konference sodelovali tudi predstavniki ministrstev za obrambo iz sosednje regije 
(Republika Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Republika Kosovo, Republika
Severna Makedonija, medtem, ko se predstavniki Republike Srbije zaradi moratorija na 
mednarodno sodelovanje na obrambnem področju srečanja niso udeležili).

2. Vsebina razprave

1. Priložnosti za krepitev med-regionalnega sodelovanja
CEDC ministri so pozdravili format tokratnega srečanja, ki je prvič vključeval tako široko 
udeležbo partnerjev z Zahodnega Balkana, saj so se slednji sestankov v preteklosti 
udeleževali posamično. Ocenili so, da na ta način konkretno kažemo podporo evropski 
prihodnosti regije, hkrati pa slišimo njihovo oceno varnostne slike. Uporabo modalitet 
Evropskega mirovnega sklada (European Peace Facility – EPF) in sodelovanje držav regije v 
PESCO projektih so vodje delegacij izpostavili kot pomembni orodji za podporo in 
nadgradnjo obrambnih struktur držav v regiji. Posebno pozornost je potrebno posvetiti 
hibridnim grožnjam, s poudarkom na dezinformacijah in lažnih novicah, pri čemer je smiselno 
sodelovati z že obstoječimi institucijami. Prav tako podpirajo iniciativo za skupna 
izobraževanja skozi CEDC. Minister za obrambo mag. Tonin je v tem duhu CEDC in 
zahodnobalkanske države pozval k sodelovanju na treh mednarodnih aktivnostih 
slovenskega obrambnega sistema v letu 2021. Ob koncu svojega nagovora je minister mag. 
Tonin izpostavil, da bo RS podobne cilje zasledovala tudi v času predsedovanja Svetu EU.

Tudi partnerji z Zahodnega Balkana so izrazili zadovoljstvo zaradi možnosti sodelovanja na 
letošnjem ministrskem srečanju CEDC. Ocenili so, da se regija sooča s številnimi notranjimi 
varnostnimi izzivi, h katerim so dodani še zunanji pritiski. Zato so mnenja, da je varnost in 
stabilnost regije odvisna od evro-atlantskih integracij. Ključ za uspešno naslavljanje tega je 
izgradnja odpornosti držav v regiji. Poudarili so potrebo, da se sodelovanje prilagodi 
specifičnim potrebam posameznih držav. 
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2. CEDC prispevek h krepitvi civilno-vojaškega sodelovanja v EU 
Uvodoma je minister za obrambo mag. Tonin ocenil, da je pandemija COVID-19 še dodatno 
poudarila pomen oblikovanja učinkovitih in koherentnih civilno-vojaških zmogljivosti skozi EU 
mehanizme in instrumente. S tem namenom je potrebno oblikovati jasne politične/strateške 
usmeritve. CEDC ministri so izrazili podporo nadaljnjemu delu na tem področju, in sicer skozi 
sodelovanje strokovnjakov na področju civilno-vojaškega sodelovanja. Ob tem je ključno, da 
ohranimo prvotno razdelitev vlog in moči, pri čemer obrambni sistemi primarno odgovarjajo 
na zunanje grožnje. Zato naj napori stremijo k izboljšani koordinaciji postopkov med 
pristojnimi institucijami, jasni razdelitvi vlog, izboljšanem sprejemanju odločitev.

3. Naučene lekcije iz pandemije COVID-19 
RS je v vlogi predsedujoče države koordinirala aktivnosti delovne skupine na področju 
naučenih lekcij iz pandemije COVID-19. Ministri so na srečanju sprejeli poročilo, ki ga je 
pripravila delovna skupina, in ki bo v naslednjih korakih distribuirano v primernih EU formatih 
kot skupen CEDC prispevek. Vodje delegacij so se slovenskemu predsedstvo zahvalili za 
pripravo skupnega poročila. Z vidika kriznega odzivanja je bilo ocenjeno, da sta pravočasno 
usklajevanje aktivnosti in izgradnja zaupanja s strani javnosti ključna elementa. Izpostavljen 
je bil tudi pomen vojaških zdravstvenih enot ter omejitve njihovega dela, tudi s pravnega 
vidika. Smiselno bi bilo sprejeti skupne evropske usmeritve na tem področju (npr. 
(ne)zmožnost zdravljenja civilnih oseb). Še posebej so vodje delegacij izpostavili pomen 
strateškega komuniciranja in podprli nadaljnje sodelovanje na tem področju.

4. Vzpostavitev spletne strani CEDC 
Na pobudo slovenskega predsedstva je bila na sestanku objavljena spletna stran pobude 
(www.cedc.info), ki smo jo oblikovali z namenom dviga vidnosti pobude navzven – tako 
napram zainteresirane javnosti, kot napram partnerskim državam in organizacijam. 

5. Skupna deklaracija
Vodje delegacij so sprejeli skupno deklaracijo, v kateri so izrazili sožalje zaradi vseh žrtev 
pandemije COVID-19 in izpostavili potrebo po okrepljenem multilateralnem sodelovanju pri 
odzivanju na podobne krize; pozdravili napredek na skupnih projektih; spodbudili napredek 
pri zapiranju ključnih odprtih vprašanj znotraj Unije, vključno s sprejetjem Evropskega 
mirovnega sklada in oblikovanjem Strateškega kompasa; poudarili podporo nadaljnjemu 
napredku držav regije Zahodnega Balkana k članstvu v Evropski uniji ter naporom za 
ohranjanje stabilnosti, miru in sodelovanja v regiji.

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
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