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EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

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

ZADEVA: Izhodišča za udeležbo ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja na 
mednarodni konferenci o odgovornem in demokratičnem internetu, Haag, 30.- 31. maj 
2018 - 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 in 65/14) je 
Vlada Republike Slovenije na……… seji dne …………. sprejela naslednji

S K L E P :

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela izhodišča za udeležbo ministra za javno upravo 
Borisa Koprivnikarja na mednarodni konferenci o odgovornem in demokratičnem internetu, 
ki bo potekala 30. in 31. maja 2018 v Haagu.

2. Vlada Republike Slovenije je imenovala delegacijo v naslednji sestavi: 

-
. Boris Koprivnikar, minister za javno upravo 

-
ag. Bojan Križ, generalni direktor Direktorata za informacijsko družbo, Ministrstvo za 
javno upravo

-
ag. Klaudija Koražija, vodja Službe za mednarodno sodelovanje, Ministrstvo za javno 
upravo

                                                                                         
mag. Lilijana Kozlovič                                                                              
GENERALNA 
SEKRETARKA

Sklepe prejmejo:

- Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije
- Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije

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. Klaudija Koražija, vodja Službe za mednarodno sodelovanje, Ministrstvo za javno upravo
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:
Minister za javno upravo Boris Koprivnikar se bo 30. in 31. maja 2018 v Haagu udeležil 
mednarodne konference o odgovornem in demokratičnem internetu, ki jo organizira 
Mednarodna unija za telekomunikacije (ITU). Minister bo nastopil kot uvodni govorec in imel 
bilateralne pogovore z vidnimi predstavniki ITU.
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 unije in mednarodnih organizacij

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
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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 
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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

Stroške prevoza in nočitve v višini 2.100 evrov bo Ministrstvo za javno upravo krilo s 
proračunske postavke 153372.

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: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: 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
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
(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 
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predlogu predpisa.)

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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                            Boris Koprivnikar
                                                                                        MINISTER
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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 in 65/14) je 
Vlada Republike Slovenije na……… seji dne …………. sprejela naslednji

S K L E P :

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela izhodišča za udeležbo ministra za javno upravo 
Borisa Koprivnikarja na mednarodni konferenci o odgovornem in demokratičnem internetu, 
ki bo potekala 30. in 31. maja 2018 v Haagu.

2.    Vlada Republike Slovenije je imenovala delegacijo v naslednji sestavi: 

- g
. Boris Koprivnikar, minister za javno upravo 

- m
ag. Bojan Križ, generalni direktor Direktorata za informacijsko družbo, Ministrstvo za 
javno upravo

- m
ag. Klaudija Koražija, vodja Službe za mednarodno sodelovanje, Ministrstvo za javno 
upravo

                                                                                      
mag. Lilijana Kozlovič                                                                         
GENERALNA SEKRETARKA

Sklepe prejmejo:

- Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije
- Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije



7

OBRAZLOŽITEV

Izhodišča za udeležbo ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja na mednarodni 
konferenci o odgovornem in demokratičnem internetu, ki bo potekala 30. in 31. maja 2018 
v Haagu

1. Namen obiska

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar se bo 30. in 31. maja 2018 v Haagu udeležil 
mednarodne konference o odgovornem in demokratičnem internetu, ki jo organizira 
Mednarodna unija za telekomunikacije (ITU). Minister bo nastopil kot uvodni govorec in imel 
bilateralne pogovore z vidnimi predstavniki ITU.

Minister je vabilo prejel kot komisar Komisije Združenih narodov za širokopasovni trajnostni 
razvoj v okviru ITU.

2. Program obiska

Digitalni napredek izboljšuje naše življenje in gospodarstvo ter spreminja način komunikacije 
posameznikov in organizacij, njihovo delovanje in odzivanje. Interakcije na spletu so 
kompleksne in postavljajo številna vprašanja, vključno z varstvom človekovih pravic, integritete 
in dostojanstva. Internet, kjer je vsak uporabnik odgovoren za posledice svojih dejanj, je 
ključnega pomena za uspeh digitalne družbe in gospodarstva.

V zadnjih letih je bilo več poskusov vzpostavitve okvirja in načel upravljanja z internetom, 
vključno z načeli univerzalnosti interneta, ki jih je sprejelo 195 držav članic UNESCO, ki 
pozivajo k internetu, ki temelji na človekovih pravicah, odprtosti in dostopnosti. Namen 
mednarodne konference v Haagu je raziskati vlogo interneta in širokopasovnega interneta kot 
orodja za osebno in socialno vključenost ter spodbujanje koristi za družbe po vsem svetu. Na 
srečanju bodo udeleženci razpravljali o Haaških globalnih načelih za odgovornost v digitalni 
dobi, ki vključujejo internet vrednot, privzeto odgovornost, pomen digitalnih veščin, 
transparentnost in tehnološko nevtralnost, javno-zasebno partnerstvo, stalno soustvarjanje in 
sodelovanje.  

Minister Koprivnikar bo v svojem nastopu poudaril pomen interneta za uspešno digitalno 
preobrazbo družbe, za uporabo katerega je pomembno spoštovanje vrednot in odgovornost, 
vključevanje vseh deležnikov družbe in uporaba digitalnih veščin. Pri tem bo opozoril tudi na 
vlogo vlad, ki morajo zagotavljati primerno okolje in ekosistem za uporabo in razvoj interneta, v 
katerem vsi deležniki tesno sodelujejo.

Minister se bo ob robu dogodka srečal tudi z generalnim sekretarjem ITU g. Houlinom Zhaom, s 
katerim bosta govorila o okrepitvi sodelovanja Slovenije s to mednarodno organizacijo.

3. Delegacija Republike Slovenije

Delegacijo Republike Slovenije sestavljajo: 

- g
. Boris Koprivnikar, minister za javno upravo 

- m
ag. Bojan Križ, generalni direktor Direktorata za informacijsko družbo, Ministrstvo za 
javno upravo
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- m
ag. Klaudija Koražija, vodja Službe za mednarodno sodelovanje, Ministrstvo za javno 
upravo
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