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ZADEVA: Informacija o obisku ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Maje Makovec 
Brenčič v Londonu od 22. do 23. 1. 2018 – 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,
65/14 in 55/17) na ... seji  dne ... sprejela naslednji sklep:

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z informacijo o obisku ministrice za izobraževanje, 
znanost in šport dr. Maje Makovec Brenčič v Londonu od 22. do 23. januarja 2018.

2. Vlada Republike Slovenije za obisk v Londonu od 22. do 23. januarja 2018 imenuje delegacijo v 
naslednji sestavi: 

- dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport,
- Tit Neubauer, vodja službe za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve, MIZŠ,
- mag. Borut Čampelj, Urad za razvoj in kakovost izobraževanja,
- Mojca Debeljak Kozina, Urad za razvoj in kakovost izobraževanja.

                                                                             
                                                                                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:

- Tit Neubauer, vodja Službe za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve, MIZŠ,
- Tatjana Jurkovič, sekretarka, Služba za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve, 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  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:
(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
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PRILOGA 3

Informacija o obisku ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Maje Makovec Brenčič 
v Londonu od 22. do 23. januarja 2018

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič se bo na povabilo državne 

sekretarke za izobraževanje Združenega Kraljestva, ge. Justine Greening udeležila Svetovnega 

foruma o izobraževanju 2018 (Education World Forum - EWF), ki bo potekal od 21. do 24. januarja 

2018 v Londonu, v Veliki Britaniji.

Gre za enega večjih mednarodno priznanih ministrskih dogodkov, namenjenih izmenjavi mnenj o

prihodnosti izobraževanja z vabljenimi visokimi političnimi predstavniki iz vsega sveta, ki je organiziran 

ob podpori pristojnih vladnih služb, ministrstev in partnerjev EWF iz sveta gospodarstva. V letu 2017 

so se konference udeležili predstavniki 97 držav.

Osrednja tema Svetovnega foruma o izobraževanju 2018 bo posvečena vprašanjem, kako pripraviti 

mlade za izzive, ki jih prinaša nova industrijska revolucija s številnimi in hitrimi spremembami, tako v 

smislu povečanih tveganj in neuspehov kot tudi v smislu večjih priložnosti. Udeleženci bodo 

razpravljali o tem, kako načrtovati ustrezne izobraževalne politike, da bodo mladi uspešni pri učenju, 

življenju in delu. V okviru foruma bodo potekale tako imenovane ministrske izmenjave, ki bodo 

usmerjene na naslednje teme: kakšen vpliv imajo spremembe v gospodarstvu na izobraževanje in 

obratno, kako načrtovati kurikule in razvoj kompetenc, kako ohraniti in izboljšati poučevanje in učenje 

v času hitrih sprememb, kako zagotoviti ustrezen profesionalni razvoj učiteljev in kakovost 

izobraževanja tako v urbanih kot ruralnih območjih, kako izobraževanje prispeva k miru in varnosti, 

kako lahko nove tehnologije prispevajo k poučevanju in učenju, kako vrednotiti kurikule in njihove 

učinke, pomen predšolske vzgoje.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič se bo foruma udeležila v 

okviru zgoraj omenjenih ministrskih izmenjav, ki bodo potekale 23. 1. 2018. V razpravah bo ministrica 

predstavila slovenske izkušnje in prakse na omenjenih področjih, s poudarkom na slovenskih dosežkih 

na področju odprtih izobraževalnih virov. 

Foruma se bo udeležila delegacija v sestavi:

– dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, 

– Tit Neubauer, vodja službe za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve, MIZŠ,

– mag. Borut Čampelj, Urad za razvoj in kakovost izobraževanja,

– Mojca Debeljak Kozina, Urad za razvoj in kakovost izobraževanja.

Dva člana delegacije, mag. Borut Čampelj in Mojca Debeljak Kozina, se bosta po konferenci udeležila 

še mednarodnega sejma o informacijskih tehnologijah v izobraževanju BETT, ki bo potekal od 24. –

27. januarja 2018 v Londonu.
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