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ZADEVA: Izhodišča za obisk ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja v Črni gori, 5. 
– 6. marec 2018 - predlog za obravnavo – NOVO GRADIVO ŠT. 1
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, 65/14 in 55/17) je 
Vlada Republike Slovenije na……… seji dne …………. sprejela naslednji

S K L E P :

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela izhodišča za obisk ministra za javno upravo Borisa 
Koprivnikarja v Črni gori, 5. - 6. marec 2018.

2. Vlada Republike Slovenije je določila naslednjo delegacijo:
- Boris Koprivnikar, minister za javno upravo 
- mag. Jurij Bertok, generalni direktor Direktorata za informatiko, Ministrstvo za javno 

upravo
- mag. Maja Levičar, Kabinet ministra, Ministrstvo za javno upravo 

                                                                                        
mag. Lilijana Kozlovič                                                            
GENERALNA SEKRETARKA

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za zunanje zadeve
- Ministrstvo za javno upravo

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. Maja Levičar Kabinet ministra, Ministrstvo za javno upravo
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 javno upravo Boris Koprivnikar se bo 5. in 6. marca 2018 na povabilo črnogorske 
ministrice za javno upravo mudil na delovnem obisku v Črni gori. Na srečanju z ministrico 
Pribilović bo največ pozornosti namenjene izmenjavi izkušenj na področju reforme javne uprave, 
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racionalizacije in zmanjševanja števila zaposlenih ter digitalizacije državne uprave, ki je ena 
izmed glavnih prioritet črnogorske vlade.
Ob obisku v Podgorici se bo minister srečal tudi z ministrico za gospodarstvo Dragico Sekulić, ki 
je pristojna za področje telekomunikacij; na krajšem pogovoru ga bo sprejel tudi podpredsednik 
Vlade Črne gore, gospod Milutin Simović. Ob robu obiska bo imel minister Koprivnikar 
predavanje na Ekonomski fakulteti v Podgorici, kjer bo predstavil iniciativo »Slovenija, zelena 
referenčna država v digitalni Evropi«.
Delegacijo ministra Koprivnikarja bodo spremljali tudi predstavniki slovenskih podjetij, ki na 
področju digitalizacije ponujajo dobre rešitve in si želijo še poglobiti sodelovanje s Črno goro. 
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
 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
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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 
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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: 
Ministrstvo za javno upravo bo stroške nočitve v višini približno 300 EUR krilo s proračunske 
postavke 153372. Letalski prevoz bo organiziran s Falconom.

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, 65/14 in 
55/17) je Vlada Republike Slovenije na……… seji dne …………. sprejela naslednji

S K L E P :

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela izhodišča za obisk ministra za javno upravo Borisa 
Koprivnikarja v Črni gori, 5. – 6. marec 2018.

2. Vlada Republike Slovenije je določila naslednjo delegacijo:
- Boris Koprivnikar, minister za javno upravo 
- mag. Jurij Bertok, generalni direktor Direktorata za informatiko, Ministrstvo za javno 

upravo
- mag. Maja Levičar, Kabinet ministra, Ministrstvo za javno upravo 

                             

                                                        
mag. Lilijana Kozlovič                                                                              
GENERALNA SEKRETARKA

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za zunanje zadeve
- Ministrstvo za javno upravo
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OBRAZLOŽITEV

Izhodišča za obisk ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja v Črni gori, 5. – 6. 
marec 2018

1. Namen in program obiska

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar se bo 5. in 6. marca 2018 na povabilo črnogorske 
ministrice za javno upravo, gospe Suzane Pribilović, mudil na delovnem obisku v Črni gori. Z 
ministrico Pribilović bosta ob tokratnem srečanju največ pozornosti posvetila izmenjavi izkušenj 
na področju reforme javne uprave, racionalizacije in zmanjševanja števila zaposlenih. Dotaknila 
se bosta tudi področja digitalizacije državne uprave, saj je to za Črno goro trenutno ena izmed 
glavnih prioritet. Na to temo smo namreč že aprila 2017 na Ministrstvu za javno upravo gostili 
delegacijo Črne gore, ki jo je vodila ministrica Pribilović, kjer smo jim predstavili naše dosežke in 
dobre prakse ter se dogovorili za nadaljnjo izmenjavo izkušenj.

Minister Koprivnikar se bo ob obisku v Podgorici srečal tudi z ministrico za gospodarstvo Dragi-
co Sekulić, ki je pristojna za področje telekomunikacij. Na srečanju bosta ministra pogovor 
posvetila predvsem področju razvoja informacijske družbe, razvoju mobilnega omrežja pete 
generacije 5G ter kibernetski varnosti. Vlada Republike Slovenije je namreč v letu 2016 sprejela 
dolgoročno strategijo razvoja informacijske družbe, katere cilji so usmerjeni v varno digitalno 
prihodnost in v razvojne priložnosti, ki jih nudijo informacijsko komunikacijske tehnologije in 
internet, da postane napredna digitalna družba in referenčno okolje za uvajanje inovativnih pris-
topov pri uporabi digitalnih tehnologij na sistemskem nivoju. 

Ministra Koprivnikarja bo na krajšem pogovoru sprejel tudi podpredsednik Vlade Črne gore, 
gospod Milutin Simović; ob robu obiska pa bo imel minister Koprivnikar še predavanje na Eko-
nomski fakulteti v Podgorici, kjer bo predstavil iniciativo »Slovenija, zelena referenčna država v 
digitalni Evropi« in dosežke Slovenije na tem področju. 

Delegacijo ministra Koprivnikarja bodo spremljali tudi predstavniki slovenskih podjetij, ki na 
področju digitalizacije ponujajo dobre rešitve in si želijo še poglobiti sodelovanje s Črno goro. 
Gospodarska zbornica Slovenije in Privredna komora Črne gore bosta 6. marca 2018 
organizirali tudi poslovni dogodek, ki se ga bo udeležil tudi minister Koprivnikar. 

2. Delegacija Republike Slovenije

- Boris Koprivnikar, minister za javno upravo 
- mag. Jurij Bertok, generalni direktor Direktorata za informatiko, Ministrstvo za javno 

upravo
- mag. Maja Levičar, Kabinet ministra, Ministrstvo za javno upravo 
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