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

ZADEVA: Izhodišča za udeležbo delegacije Vlade Republike Slovenije na Vrhu o digitalizaciji v 
organizaciji Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, ki bo potekal od 11. do 12. 
marca 2019 v Parizu, Francija – predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi 2. člena in šestega odstavka 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, 
65/14in 55/17)je Vlada Republike Slovenije na …………. seji dne ………… sprejela naslednji 

SKLEP

1.Vlada Republike Slovenije je sprejela Izhodišča za udeležbo delegacije Vlade Republike 
Slovenije na Vrhu o digitalizaciji v organizaciji Organizacije za gospodarsko sodelovanje in 
razvoj, ki bo potekal od 11. do 12. marca 2019 v Parizu, Francija.

2. Vlada Republike Slovenije imenuje delegacijo v sestavi: 
- Tilen Božič, državni sekretar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
vodja delegacije;
- Jure Vozelj, kabinet ministrice, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, član;
- Gorazd Renčelj, nacionalni koordinator za zadeve OECD, Ministrstvo za zunanje zadeve, 
član;
- mag. Jurij Dolžan, Direktorat za informatiko, Ministrstvo za javno upravo, član.

        Stojan Tramte
GENERALNI SEKRETAR 

Priloga: 
- Izhodišča za udeležbo delegacije Vlade Republike Slovenije na Vrhu o digitalizaciji v 

organizaciji Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj.
     

Sklep prejmejo: 
 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
 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:
(Navedite razloge, razen za predlog zakona o ratifikaciji mednarodne pogodbe, ki se obravnava po 
nujnem postopku – 169. člen Poslovnika državnega zbora.)
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Senka Žerič, vodja Službe za koordinacijo evropskih zadev, Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti 
Gorazd Renčelj, nacionalni koordinator za zadeve OECD, Ministrstvo za zunanje zadeve 
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:
/
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:
/



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



7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Gradivo nima večjih finančnih posledic na državni proračun. Stroške letalskih vozovnic in hotelskih 
nočitev za državnega sekretarja Božiča ter Jureta Vozlja bo Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti krilo s proračunske postavke 7172 – mednarodno sodelovanje, v skupnem 
znesku, ki je ocenjen na 2.000,00 EUR. Stroške letalskih vozovnic in hotelskih nočitev za mag. Jurija 
Dolžana bo pokrilo Ministrstvo za javno upravo iz proračunske postavke 153372 - Materialni stroški, v 
znesku, ki je ocenjen na 850,00 EUR. Stroške letalskih vozovnic in hotelskih nočitev za nacionalnega 
koordinatorja za zadeve OECD Gorazda Renčlja v predvideni višini približno 1.000,00 EUR bo krilo 
Ministrstvo za zunanje zadeve.
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
Gradivo ni potrebno objaviti na spletni strani predlagatelja. 

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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

mag. Ksenija KLAMPFER
           MINISTRICA

Priloge: 

- Predlog sklepa Vlade RS 

- Izhodišča za udeležbo delegacije Vlade Republike Slovenije na Vrhu o digitalizaciji v 
organizaciji Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj.



Na podlagi 2. člena in šestega odstavka 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, 
65/14in 55/17)je Vlada Republike Slovenije na …………. seji dne ………… sprejela naslednji 

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Izhodišča za udeležbo delegacije Vlade Republike 
Slovenije na Vrhu o digitalizaciji v organizaciji Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, 
ki bo potekal od 11. do 12. marca 2019 v Parizu, Francija.

2. Vlada Republike Slovenije imenuje delegacijo v sestavi: 
-Tilen Božič, državni sekretar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
vodja delegacije;
- Jure Vozelj, kabinet ministrice, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
član;
- Gorazd Renčelj, nacionalni koordinator za zadeve OECD, Ministrstvo za zunanje zadeve, član;
- mag. Jurij Dolžan, Direktorat za informatiko, Ministrstvo za javno upravo, član.

        Stojan Tramte
GENERALNI SEKRETAR 

Priloga: 
- Izhodišča za udeležbo delegacije Vlade Republike Slovenije na Vrhu o digitalizaciji v 

organizaciji Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj.

       Sklep prejmejo: 
 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
 Ministrstvo za zunanje zadeve,
 Ministrstvo za javno upravo. 



Izhodišča za udeležbo delegacije Vlade Republike Slovenije na Vrhu o digitalizaciji v 
organizaciji Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, 

ki bo potekal od 11. do 12. marca 2019 v Parizu, Francija

I. Namen in program dogodka
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) 11. in 12. marca v Parizu organizira Vrh z 
naslovom Going Digital. Dogodek je posvečen digitalizaciji in zaokrožuje dvoletni projekt. Namenjen je 
izmenjavi izkušenj na ključnih področjih digitalizacije: izboljšan dostop, izboljšana učinkovitost 
uporabe, razmah inovacij, zagotavljanje zaposlitev, promocija socialne blaginje, krepitev zaupanja ter 
spodbujanje odprtosti trga. 

Program dvodnevnega vrha je zelo raznolik in obsega 17 tematskih razprav, od splošne razprave o 
pomenu in učinkih digitalizacije, merjenja digitalne preobrazbe, učinkov digitalizacije za razvoj, rast in 
produktivnost, digitalnega razkoraka, povezav med digitalizacijo ter znanostjo in inovacijami ter 
podjetništvom, vplivu digitalizacije na oblikovanje politik, posebej davčne politike, učinkov digitalizacije 
na trgovino, naložbe, konkurenčnost ter vključujočo rast. Razprava bo tekla tudi o varovanju podatkov, 
krepitvi digitalnega upravljanja, uresničevanju potenciala digitalnih tehnologij kot sta tehnologija 
veriženja podatkov in umetna inteligenca. S področja dela MDDSZ so posebej relevantne razprave: 
delo v digitalni dobi, izobraževanja in veščine ter zagotavljanja blaginje v digitalni dobi. 

Na dogodku bosta predstavljena končno poročilo o merjenju digitalne preobrazbe ter začetna različica 
spletnega portala z orodji za digitalizacijo (Going Digital Toolkit), ki naj bi v izpopolnjeni obliki 
vključevala kazalnike, podporne podatke, izkušnje in inovativne pristope pri oblikovanju politik. 
Posebej zanimiva sta dokumenta: Shaping Policies; Improving Lives, ki govori tudi o usmeritvah za 
krepitev družbenih dobrobiti digitalizacije ter Skills in a Digital Society, ki zajema spoznanja o učinkih 
digitalnega razkoraka pri dostopu do in uporabi digitalnih storitev ter s tem povezane učinke na trg 
dela. 

Državni sekretar Božič bo obisk na sedežu OECD izkoristil za ločene pogovore s predstavniki 
organizacije o temah, ki sodijo v sodelovalno področje MDDSZ in OECD. Načrtovani sta srečanji s 
Stefanom Scarpetto, direktorjem za zaposlovanje, delo in socialne zadeve ter z Moniko Queisser, 
vodjo oddelka za socialno politiko na OECD.

II. Sestava delegacije 
Dogodka se bodo udeležili:
- Tilen Božič, državni sekretar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, vodja 
delegacije;
- Jure Vozelj, kabinet ministrice, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, član;
- Gorazd Renčelj, nacionalni koordinator za zadeve OECD, Ministrstvo za zunanje zadeve, član;
- mag. Jurij Dolžan, Direktorat za informatiko, Ministrstvo za javno upravo, član.

III. Stroški delovnega obiska
Stroške letalskih vozovnic in hotelskih nočitev za državnega sekretarja Tilna Božiča ter Jureta Vozlja 
bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti krilo s proračunske postavke 7172 
– mednarodno sodelovanje, v skupnem znesku, ki je ocenjen na 2.000,00 EUR. Stroške letalskih 
vozovnic in hotelskih nočitev za mag. Jurija Dolžana bo pokrilo Ministrstvo za javno upravo iz
proračunske postavke 153372 - materialni stroški, v znesku, ki je ocenjen na 850,00 EUR. Stroške 



letalskih vozovnic in hotelskih nočitev za nacionalnega koordinatorja za zadeve OECD Gorazda 
Renčlja v predvideni višini 1.000,00 EUR bo krilo Ministrstvo za zunanje zadeve.
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