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ZADEVA: Informacija o obisku ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala v 
Dubaju od 21. do 25. 3. 2019 – predlog za obravnavo – novo gradivo
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 ministra za izobraževanje, 
znanost in šport dr. Jerneja Pikala v Dubaju od 21. do 25. marca 2019. 

2. Vlada Republike Slovenije za obisk v Dubaju od 21. do 25. marca 2019 imenuje delegacijo v 
naslednji sestavi: 

- Dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport, 
- Nj. eksc. Oto Pungartnik, veleposlanik,
- G. Tit Neubauer, vodja kabineta, MIZŠ,

3. Delegacijo spremlja: 

- Mag. Mitja Jermol, vodja Centra za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij, 
Institut Jožef Stefan.

                                                                             
                                                                                                Stojan Tramte

                                                                                       GENERALNI SEKRETAR

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 kabineta, MIZŠ,



- mag. Andreja Čufer, vodja Službe 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. Stroške udeležbe mag. Mitje 
Jermola krije Institut Jožef Stefan.  
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. Jernej Pikalo
                                                             MINISTER

Priloga 1:
Informacija o obisku ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala v Dubaju od 
21. do 25. marca 2019



PRILOGA 1

Informacija o obisku ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala
v Dubaju od 21. do 25. marca 2018

Minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo se bo na povabilo Varkey fundacije 

udeležil  Svetovnega foruma izobraževanja in veščin 2019 (The Global Education and Skills Forum 

2019), ki bo potekal od 22. do 24. marca v Dubaju, v Združenih arabskih emiratih. Varkey fundacija je 

britanska nevladna organizacija, ustanovljena leta 2010 z namenom izboljšanja standarda 

izobraževanja.

Svetovni forum izobraževanja in veščin 2019 je že sedmi forum, ki ga letno prirejajo pod 

pokroviteljstvom njegovega visočanstva šejka Mohammeda bin Rashid Al Maktouma, podpredsednika 

in premierja Združenih arabskih emiratov ter vladarja Dubaja. Forum združuje visoke politične 

predstavnike iz vsega sveta in ključne odločevalce na področju izobraževanja v svetovnem merilu. 

Tako bo letošnji forum zbližal ministre za izobraževanje, mednarodne organizacije, predstavnike 

univerz in razvojnih bank ter združenja učiteljev, bil pa naj bi tudi precej medijsko odmeven.

Osrednja tema Svetovnega foruma izobraževanja in veščin 2019 bo posvečena vprašanju, kdo 

spreminja svet. Dandanes namreč beležimo eksponentno rast ustvarjanja človeškega znanja, kar tudi 

pomeni, da sta potencial in moč za pozitivne spremembe lažje dostopna, zmožnost nadzora 

sprememb v globaliziranem svetu pa izven dosega posamičnih akterjev v globalni družbi. Opažamo, 

da se novi modeli socialnega podjetništva, filantropije in aktivizma vse bolj uveljavljajo, s tem pa 

puščajo svoj vpliv na vseh ravneh in področjih, od šolske učilnice pa do vladnih odločevalcev. Ravno 

zato je tema letošnjega foruma: kdo so pravzaprav osebe, ki vodijo te spremembe in kaj te 

spremembe pomenijo za prihodnost izobraževanja, pravičnosti in zaposljivosti. Forum se bo zaključil s 

podelitvijo nagrade, ki jo letno prejme izjemen učitelj oz. učiteljica, ki je s svojim delovanjem odločilno 

prispeval/a k učiteljski stroki in znaša en milijon ameriških dolarjev.

V okviru foruma bodo potekala plenarna zasedanja s priznanimi govorci in ministrske izmenjave, ki 

bodo potekale v obliki predstavitev in diskusij v malih skupinah. Minister bo aktivno nastopil na 

ministrskem vrhu, ki bo osvetlil mednarodni napredek, dosežen na področju uresničevanja četrtega 

trajnostnega razvojnega cilja (SDG4). Prav tako bo pred približno 200 gosti nastopil kot govorec na 

javni panelni diskusiji na visoki ravni na temo PISA (Programme for International Student 

Assessment), kjer si bo oder delil še s štirimi ministri in dr. Andreasom Schleicherjem, direktorjem za 

izobraževanje in znanje pri OECD.

Foruma se bo udeležila delegacija v sestavi:

- Dr. Jernej Pikalo, podpredsednik vlade in minister za izobraževanje, znanost in šport, 
- Nj. eksc. Oto Pungartnik, veleposlanik,
- G. Tit Neubauer, vodja kabineta, MIZŠ,
- Mag. Mitja Jermol, vodja Centra za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij, 

Institut Jožef Stefan.



Predvideno je, da se bo delegacija ob robu sestala še z g. Hussainom Al Hammadijem, ministrom za 

izobraževanje Združenih arabskih emiratov in go. Nouro Al Kaabi, ministrico za kulturo in razvoj 

znanja Združenih arabskih emiratov. Preko slovenskega veleposlaništva v Abu Dabiju smo tudi 

zaprosili za srečanje s šejkom Mansour bin Zayedom, podpredsednikom vlade in ministrom za 

predsedniške zadeve ter s šejkom Nahyan bin Mubarakom, ministrom za toleranco. Poglavitne teme 

srečanj so bilateralno sodelovanje, sodelovanje na področju prosto dostopnih izobraževalnih virov 

(OER), umetne inteligence in predstavitev namere, da se v Sloveniji vzpostavi Unesco center za 

umetno inteligenco ter možnost sodelovanja pri centrih zelenih tehnologij.  Na dogodku so predvidena 

še srečanja s predstavniki mednarodnih organizacij, ki pa ne potrebujejo vnaprejšnje najave.
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