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ZADEVA: Izhodišča za zasedanje delegacije Republike Slovenije kot pridružene članice 
Evropske organizacije za jedrske raziskave (CERN) na prvem zasedanju Sveta CERN, ki bo  
od 28. do 29.09. 2017 v Ženevi- predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Vlada RS je na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 –ZDU-1G in 
65/14) na ... seji  dne ... sprejela naslednji sklep:

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z izhodišči za zasedanje delegacije Republike 
Slovenije kot pridružene članice Evropske organizacije za jedrske raziskave (CERN) na prvem 
zasedanju Sveta CERN, ki od 28.09. do 29.09.2017 v Ženevi.

2. Vlada Republike Slovenije za  prvo zasedanje Sveta CERN imenuje delegacijo v naslednji 
sestavi:

- Dr. Tomaž Boh, državni sekretar MIZŠ – vodja delegacije
- Prof. Dr. Danilo Zavrtanik, rektor, Univerza v Novi Gorici,  predstavnik za znanost, 
- mag. Urban Krajcar, generalni direktor Direktorata za znanost, namestnik vodje 

delegacije

                                                                             
                                                                                Mag. Lilijana Kozlovič

                                                                                   GENERALNA SEKRETARKA

Sklep prejmejo: 
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
- Ministrstvo za zunanje zadeve
- Urad Vlade RS za komuniciranje

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. Tomaž Boh, državni sekretar, MIZŠ
- mag. Tea Glažar, sekretarka, svetovalka ministrice za mednarodno sodelovanje in EU 

zadeve, kabinet ministrice, MIZŠ



3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
Gradiva ne bo obravnaval Državni zbor.
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 srednja podjet ja ter 

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:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)

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:
Gradivo nima večjih finančnih posledic za državni proračun. Potni stroški se krijejo iz proračunske 
postavke proračunskega uporabnika PP 334810-Materialni stroški . 

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Gradivo ni take narave, da bi bilo potrebno sodelovanje 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
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE
Gradivo ni take narave, da bi ga bilo treba predhodno objaviti na spletni strani.

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. Maja Makovec Brenčič
                                                             MINISTRICA

Priloga :
Izhodišča za zasedanje delegacije Republike Slovenije kot pridružene članice Evropske 
organizacije za jedrske raziskave (CERN) na prvem zasedanju Sveta CERN, ki bo  od 28. do 
29.09. 2017 v Ženevi- predlog za obravnavo



PRILOGA 

Izhodišča za zasedanje delegacije Republike Slovenije kot pridružene članice Evropske 
organizacije za jedrske raziskave (CERN) na prvem zasedanju Sveta CERN, ki bo od 28. do 
29.09. 2017 v Ženevi- predlog za obravnavo

Slovenija je 16. decembra 2016 sklenila Sporazum med Republiko Slovenijo in CERN o podelitvi 

statusa pridružene članice kot predhodne faze članstva, ki je začel veljati v juliju 2017. Pridruženo 

članstvo in posledično polnopravno članstvo v tej organizaciji Republiki Sloveniji prinaša številne koristi, 

med drugim razširitev in poglobitev sodelovanja slovenskih raziskovalcev v projektih CERN, oblikovanje 

vrhunske mreže slovenskega znanja na področju fizike delcev, možnost sodelovanja v izobraževalnih 

programih ter možnost pospešenega razvoja in dostopa do novih svetovnih trgov slovenskim 

partnerjem, predvsem visokotehnološkim podjetjem.  Z veljavnostjo Sporazuma je Republika Slovenija 

postala tudi del struktur za delovanje CERN-a in sooblikovalec politik te mednarodne organizacije. 

Svoje člane je imenovala v ustrezna delovna telesa kot tudi telesa strateškega in političnega odločanja 

o delu te organizacije, med katere sodi tudi Svet CERN-a, katerega zasedanja se delegacija Republike 

Slovenije kot pridružena država članica v dnevih do 28. 9. do 29. 9. 2017 udeležuje prvič. Svet CERN-a 

letno zaseda 4x, vsako od delovnih teles (finančni in znanstveni odbor) pa 5x letno. Tokrat gre za 

dvodnevno 186.  redno zasedanje Sveta CERN, kjer ima Republika Slovenija pravico biti zastopana na 

vseh, razen na zaprtih zasedanjih. Slovenija kot pridružena članica tudi še nima glasovalnih pravic, 

vendar lahko prosi za besedo in da izjavo brez uradnega povabila.  

Republika Slovenija se zasedanja Sveta udeležuje kot opazovalka in kot pridružena članica brez 

glasovalnih pravic. 

Države članice bodo na Svetu 28. septembra 2017 sprejemale zapisnik prejšnjega zasedanja, ki je 

potekalo 15. junija 2017, ko Slovenija še ni bila pridružena članica te organizacije, podanih bo vrsta 

ustnih poročil: poročilo predsednika Sveta, generalne direktorice CERN, podana bo informacija o 

dogajanjih v državah članicah povezanih z delovanjem CERN, poročilo predsednika finančnega 

odbora, nadzornega odbora, poročilo predsednika znanstvenega odbora, poročilo vezano na delovanje 

velikega hadronskega trkalnika (LHC), njegovih eksperimentov in računalništva, poročila nekaterih 

držav članic glede fizike delcev, podano bo tudi poročilo predsednika upravnega odbora pokojninskega 

sklada in predsedujočega pokojninskem skladu. Države članice bodo obravnavale tudi vprašanje 

zbiranja sredstev – donacije, ki jo ponuja Svet za znanost in tehnologijo Velike Britanije kot podporo 

programu poletnih šol za študente držav ne-članic (donacija bo omogočila 20-tim študentom pod –

saharske Afrike, Južne Amerike, srednjega Vzhoda in Azije priključitev programu poletnih šol). Svet naj 

bi podprl to donacijo. V popoldanskem delu je zasedanje zaprto, zato v tem delu Republika Slovenija 

kot pridružena članica ne bo sodelovala, saj  še nima statusa polnopravne države članice. 



29. septembra 2017 bo Svet CERN-a zasedal v dopoldanskem delu. Ponovno bodo podana ustna 

poročila predsednika Sveta in generalne direktorice CERN; podano bo poročilo o izvajanju akcijskega 

načrta, ki se nanaša na memorandum o soglasju med Evropsko komisijo in CERN, ki se izvaja na 

podlagi dvo-letnih delovnih načrtov odobrenih s strani generalne direktorice CERN in generalnega 

direktorja Evropske komisije za raziskave in inovacije. Poročilo vsebuje povzetek ključnih aktivnosti na 

različnih področjih sodelovanja med CERN in Evropsko komisijo v obdobju od septembra 2016 –

avgusta 2017 v okviru delovnega načrta 2016-2017. Gre za obravnavo aktivnosti CERN in njegovega 

delovanja kot prispevka k evropskim politikam na področju znanosti. 

Predstavljene bo akcijski načrt za mednarodni linearni kolektor v Evropi (International Linear Collider –

ILC), ter zadeve in aktivnosti povezane z evropskim odborom prihodnjih pospeševalnikov (ECFA –

European Committee of Future Accelerators), o čemer je pripravljen tudi pisni dokument, podano bo 

tudi poročilo mednarodnega odbora prihodnjih pospeševalnikov (ICFA – International Committee of 

Future Accelerators) in mednarodne skupine za fiziko delcev ( IPOG – International Particle Physics 

Group). 

CERN ponuja študentom srednjih šol iz vsega sveta priložnost (tekmovanja), da ustvarijo in izvedejo 

znanstvene eksperiment na njihovem pospeševalniku in tudi o tem bo na zasedanju podano poročilo.  

V informacijo so pripravljena tudi pisna gradiva, ki se nanašajo na omrežja za prenos tehnologij,  

podano bo poročilo o stanju na prenosu tehnologij in tudi poročilo o delovanju evropskega 

komunikacijskega omrežja za fiziko delcev (EPPCN – European particle physics communication 

network).

Republika kot pridružena država članica podpira aktivnosti CERN in si bo kot nova pridružena članica 

v pet letnem obdobju s sodelovanjem na delovnih organih in organih odločanja CERN pridobivala 

izkušnje z delovanjem v tej organizaciji ter se aktivno vključevala v njeno delo. Prav tako bo kot 

opazovalka skušala prispevati k razpravam, še zlasti tistim, ki se tičejo prihodnjega strateškega 

delovanja te organizacije in izvajanju aktivnosti vezanih na evropsko strategijo na področju 

raziskovalnih infrastruktur, čeprav v CERN kot pridružena članica še nima glasovalnih pravic.

Vlada Republike Slovenije za  prvo zasedanje Sveta CERN 28. 9. in 29. 9. 2017 imenuje delegacijo v 

naslednji sestavi:

- Dr. Tomaž Boh, državni sekretar MIZŠ – vodja delegacije

- Prof. Dr. Danilo Zavrtanik, rektor Univerze v Novi Gorici, predstavnik za znanost, 

- mag. Urban Krajcar, generalni direktor Direktorata za znanost, namestnik vodje delegacije
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