
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
Gp.mizs@gov.si

Številka: 542-29/2014/74
Ljubljana, 15.2.2018

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

ZADEVA: Uvrstitev novega projekta v veljavni načrt razvojnih programov – predlog za 
obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi pete točke 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 
2019 (Uradni list RS, št. 71/17; v nadaljevanju: ZIPRS1819) je Vlada Republike Slovenije na …. redni 
seji dne ... ... 2018 pod točko …, sprejela naslednji 

SKLEP

V veljavni načrt razvojnih programov 2018-2022 se na podlagi priložene tabele uvrsti projekt
3330-18-0052 Mednarodni projekt X5gon.

Številka: …………….
V Ljubljani, dne: ……………

mag. Lilijana Kozlovič
GENERALNA SEKRETARKA

Priloge: tabele (Obrazec 3) 

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
- Služba Vlade RS za zakonodajo,
- Generalni sekretariat Vlade RS,
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje
- Ministrstvo za finance

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:

– dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica,
– dr. Stanka Lunder Verlič, direktorica Urada za razvoj in kakovost izobraževanja
– Aleš Ojsteršek, vodja Sektorja razvoj izobraževanja

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
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4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Vladno gradivo je namenjeno uvrstitvi novega projekta, ki ne predvideva povečanja odhodkov iz 
državnega proračuna, ker gre za prerazporeditev sredstev v okviru Finančnega načrta MIZŠ za leta
2018-2022.

3330-18-0052 Mednarodni projekt X5gon
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Slovenija skupaj z drugimi partnerji iz 5 
evrospkih država  izvaja projekt X5gon iz sredstev Obzorja 2020 (Horizon 2020). 
Prijavitelj oz. koordinator projekta je University College London.   Namen projekta 
X5gon (Cross Modal, Cross Cultural, Cross Lingual, Cross Domain and Cross Site 
Global OER Network) je enostavno implementirati prosto dostopne inovativne 
elementov tehnologije, ki naj bi povezala razpršene odprte izobraževalne vire (OER), 
ki so na voljo v različnih modalitetah po Evropi in po svetu. Projekt X5gon združuje 
razumevanje vsebine, metode za zagotavljanje kakovosti modeliranja uporabniških 
modelov in orodja za povečanje homogene mreže spletnih mest (OER) in 
uporabnikom (učiteljem, učencem) omogoča skupno učenje. X5gon razvija odprte 
tehnologije za priporočila, analiza učenja in storitve personalizacije učenja, ki delujejo 
na različnih lokacijah OER, so neodvisni jezikov, modalitet, znanstvenih področij in 
družbeno-kulturnih kontekstov. Projekt bo ustvaril tri storitve X5oerfeed, X5analytics 
in X5recommend in vodil študije pilotnih primerov, ki omogočajo merjenje širših ciljev 
zagotavljanja uporabne in prijetne izobraževalne izkušnje učečim se na različnih 
ravneh in iz različnih kultur.
Opomba 1: Način financiranja s strani EK je tak, da na začetku projekta vsi projektni 
partnerji pridobijo 75% vrednosti, ki se porabljajo skladno z načrtom v vsakem 
proračunskem letu. Zato ne bodo že v prvem letu porabljena vsa sredstva, ampak bo 
v vsakemu letu porabljena približno 1/3 sredstev. Zato bo potreben prenos med leti. 
Opomba 2: Stopnja sofinanciranja s strani EK je 100 %, zato MIZŠ založi potrebna 
sredstva, dokler ne prejme vseh sredstev s strani EK.
Opomba 3: Skupna vrednost projekta za vse partnerje (vključno s sofinanciranjem je 
3.120.957,50 EUR

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  s redn ja  pod je t ja  te r  

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
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:   
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.) 
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. 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

Ministrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in šport

3330-18-0052 
Mednarodni
projekt X5gon

180075 -
Mednarodni 
razvojni projekti

0,00 EUR 0,00 EUR

SKUPAJ 0,00 EUR 0,00 EUR

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 

Ministrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in šport

3330-18-0022 
Mednarodni
razvojni projekti 
X5gon

180075 -
Mednarodni 
razvojni projekti

156.750,00 
EUR 2.000,00 EUR

SKUPAJ 156.750,00 
EUR 2.000,00 EUR

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih 
prihodkov in povečanih odhodkov 

proračuna:
Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ
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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:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev
/
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE
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9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                 dr. Maja Makovec Brenčič
                                                          MINISTRICA

Priloge:
– PRILOGA 2: podatki o izvedbi notranjih postopkov pred odločitvijo na seji vlade
– PRILOGA 3: Odpravek sklepa Vlade RS
– PRILOGA 4: Obrazložitev
– PRILOGA 5: Mnenje Ministrstva za finance, št. 4102-2/2018/68 z dne 12. 2. 2018
– PRILOGA 6: Izpis iz sistema Mferac DPS-06-73 - Obrazec 3
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PRILOGA 3

Gregorčičeva 20–25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000
F: +386 1 478 1607
E: gp.gs@gov.si
http://www.vlada.si/

Številka: …………………..
Datum: …………………….

Na podlagi pete točke  31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17) je Vlada Republike Slovenije na …. redni seji dne ... ... 
2018 pod točko …, sprejela naslednji 

SKLEP

V veljavni načrt razvojnih programov 2018- 2022 se na podlagi priložene tabele uvrsti projekt
3330-18-0052 Mednarodni projekt X5gon.

Številka: …………….
V Ljubljani, dne: ……………

mag. Lilijana Kozlovič
GENERALNA SEKRETARKA

Priloge: tabele (Obrazec 3) 

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
- Služba Vlade RS za zakonodajo,
- Generalni sekretariat Vlade RS,
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje 
- Ministrstvo za finance

mag. Lilijana Kozlovič
GENERALNA SEKRETARKA

Priloge: tabele (Obrazec 3) 

SKLEP PREJMEJO: 
1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
3. Služba Vlade RS za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana,
4. Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje,
5. Generalni sekretariat Vlade RS, Sektor za podporo dela KAZI
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PRILOGA 4

OBRAZLOŽITEV:

Vladno gradivo je namenjeno uvrstitvi novega projekta, ki ne predvideva povečanja odhodkov 
iz državnega proračuna, ker gre za prerazporeditev sredstev v okviru Finančnega načrta MIZŠ 
za leta 2018-2022.

Projekt 3330-18-0052  Mednarodni projekt X5gon

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Slovenija skupaj z drugimi 
partnerji iz 5 evrospkih država izvaja projekt X5gon iz sredstev Obzorja 2020 
(Horizon 2020). Prijavitelj oz. koordinator projekta je University College London.   
Namen projekta X5gon (Cross Modal, Cross Cultural, Cross Lingual, Cross 
Domain and Cross Site Global OER Network) je enostavno implementirati 
prosto dostopne inovativne elementov tehnologije, ki naj bi povezala razpršene 
odprte izobraževalne vire (OER), ki so na voljo v različnih modalitetah po Evropi 
in po svetu. Projekt X5gon združuje razumevanje vsebine, metode za 
zagotavljanje kakovosti modeliranja uporabniških modelov in orodja za 
povečanje homogene mreže spletnih mest (OER) in uporabnikom (učiteljem, 
učencem) omogoča skupno učenje. X5gon razvija odprte tehnologije za 
priporočila, analiza učenja in storitve personalizacije učenja, ki delujejo na 
različnih lokacijah OER, so neodvisni jezikov, modalitet, znanstvenih področij in 
družbeno-kulturnih kontekstov. Projekt bo ustvaril tri storitve X5oerfeed, 
X5analytics in X5recommend in vodil študije pilotnih primerov, ki omogočajo 
merjenje širših ciljev zagotavljanja uporabne in prijetne izobraževalne izkušnje 
učečim se na različnih ravneh in iz različnih kultur.
Opomba 1: Način financiranja s strani EK je tak, da na začetku projekta vsi 
projektni partnerji pridobijo 75% vrednosti, ki se porabljajo skladno z načrtom v 
vsakem proračunskem letu. Zato ne bodo že v prvem letu porabljena vsa 
sredstva, ampak bo v vsakemu letu porabljena približno 1/3 sredstev. Zato bo 
potreben prenos med leti. 
Opomba 2: Stopnja sofinanciranja s strani EK je 100 %, zato MIZŠ založi 
potrebna sredstva, dokler ne prejme vseh sredstev s strani EK.
Opomba 3: Skupna vrednost projekta za vse partnerje (vključno s 
sofinanciranjem je 3.120.957,50 EUR
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