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ZADEVA: Informacija o delovnem obisku ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. 
Jerneja Pikala v Pekingu, LR Kitajska, 16. – 18. maj 2019 – 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 delovnem obisku ministra za 
izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala v Pekingu, LR Kitajska, od 16. do 18. maja 
2019. 

2. Vlada Republike Slovenije za obisk v Pekingu, LR Kitajska, od 16. do 18. maja 2019 imenuje 
delegacijo v naslednji sestavi: 

- dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport, 
- g. Janez Premože, veleposlanik Republike Slovenije v Pekingu,
- g. Gašper Hrastelj, sekretar, Urad za UNESCO, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport,
- g. Vasilije Simeunović Djukić, kabinet ministra, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport,
- ga. Lucija Lindav Heindel,  svetovalka na veleposlaništvu Republike Slovenije v Pekingu.

                                                                             
                                                                                                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:



- Gašper Hrastelj, sekretar, Urad za UNESCO, 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. Jernej Pikalo
                                                          MINISTER

Priloga 1:
Informacija o delovnem obisku ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala v 
Pekingu, LR Kitajska, 16. – 18. maj 2019



PRILOGA 1

Informacija o delovnem obisku ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala 
v Pekingu, LR Kitajska, 16. – 18. maj 2019

1. Namen obiska 

Minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo se bo na povabilo namestnice generalne 

direktorice Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) za 

področje izobraževanja, g. Stefanije Giannini, ter ministra LR Kitajske za izobraževanje Chen 

Baoshenga, udeležil mednarodne konference o umetni inteligenci in izobraževanju »Planning 

Education in the AI Era – Lead the Leap«, ki bo potekala v Pekingu, LR Kitajska od 16. do 18. maja 

2019.

Gre za eno izmed treh pomembnih regionalnih konferenc o umetni inteligenci na visokem nivoju, 

namenjenih izmenjavi mnenj o prihodnosti umetne inteligence (AI) v izobraževanju in na drugih 

področjih v povezavi z uresničevanjem ciljev trajnostnega razvoja (Sustainability Goals) z vabljenimi 

visokimi političnimi predstavniki iz vsega sveta. Konference se bo udeležilo veliko število ministrov, 

predstavnikov drugih mednarodnih organizacij, globalnih podjetij ter drugih strokovnjakov.

Osrednja tema konference je predstavitev vpliva umetne inteligence na globalne izzive našega časa, v 

tem primeru predvsem na področju izobraževanja in pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja. 

Minister Pikalo bo na konferenci nastopil kot govorec v eni izmed glavnih točk programa, na okrogli 

mizi ministrov, in predstavil stališče in dejavnosti Slovenije pri razvoju in podpori digitalnih veščin, ki so 

potrebne za delovanje v digitalnem okolju. Prav tako bo predstavil aktivnosti in dosežke Slovenije na 

področju digitalne preobrazbe in odprtih virov v izobraževanju. Slovenija je v septembru 2017 gostila 

2. svetovni kongres o prosto dostopnih izobraževalnih virih, na katerem je bil sprejet Ljubljanski 

akcijski načrt, ki predvideva nadaljnji razvoj na tem področju. Akcijski načrt služi tudi kot podlaga v 

procesu sprejemanja UNESCO priporočila o odprtih virih v izobraževanju, v katerem ima Slovenija 

vodilno mednarodno vlogo.

Aktivna udeležba ministra Pikala na konferenci v Pekingu je izjemnega pomena predvsem v luči 

pobude MIZŠ za ustanovitev Mednarodnega raziskovalnega centra o umetni inteligenci pod okriljem 

UNESCO.

Ob robu konference bo minister opravil tudi več bilateralnih pogovorov, med drugim se bo srečal  z 

ministrom LR Kitajske za izobraževanje gospodom Chen Baoshengom in tudi s predstavniki drugih

držav udeleženk konference.



Na Ministrstvu za znanost LR Kitajske se bo minister Pikalo srečal z ministrom za znanost in 

tehnologijo LR Kitajske gospodom Wang Zhigangom, s katerim bosta 17. maja podpisala 

Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in 

Ministrstvom za znanost in tehnologijo Ljudske republike Kitajske o skupnem financiranju raziskovalnih 

in razvojnih projektov. Memorandum o soglasju predvideva financiranje skupnih raziskovalnih 

projektov v skladu s prednostnimi področji obeh držav med univerzami, raziskovalnimi ustanovami in 

drugimi inovativnimi organizacijami obeh držav in bo podlaga za objavo javnega razpisa v letu 2019.

2. Sestava delegacije RS

Konference se bo udeležila delegacija RS v sestavi:

- dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport, 
- g. Janez Premože, veleposlanik Republike Slovenije v Pekingu,
- g. Gašper Hrastelj, sekretar, Urad za UNESCO, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport,
- g. Vasilije Simeunović Djukić, kabinet ministra, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport,
- ga. Lucija Lindav Heindel,  svetovalka na veleposlaništvu Republike Slovenije v Pekingu.
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