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ZADEVA: Predlog spremembe Načrta razvojnih programov 2020–2023 – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20–ZDLGPE) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne 
…. sprejela naslednji

S K L E P

V veljavni Načrt razvojnih programov 2020-2023 se v okviru Ministrstva za javno upravo na podlagi
priložene tabele uvrsti nov projekt št. 3130-20-0020 z nazivom »Ekosistem digitalne preobrazbe 
CARPE DIGEM«.

   Dr. Božo PREDALIČ 
   GENERALNI SEKRETAR

Sklep prejmeta:
 Ministrstvo za javno upravo
 Ministrstvo za finance

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. Miha Krišelj, v. d. generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo in informatiko
- mag. Polona Jerina, podsekretarka, Urad za informacijsko družbo, Direktorat za informacijsko 

družbo in informatiko
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
(Navedite imena in priimke ter funkcije ali nazive.)
5. Kratek povzetek gradiva:
Predlagana sprememba veljavnega Načrta razvojnih programov 2020-2023 je v skladu s petim 
odstavkom 31. člena Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 
(Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20–ZDLGPE).

S projektom Ekosistem digitalne preobrazbe CARPE DIGEM bodo partnerji pokazali, da je širjenje in 
medsebojno povezovanje med-regionalnih digitalnih ekosistemov možno tudi na kolektivni ravni ter 
bodo tako okrepili povezovalno vlogo digitalizacije in izobraževalnih skupin. Na tak način bodo 
partnerji posameznikom in podjetjem zagotovili dostop do tistih vsestranskih in celostnih digitalnih 
rešitev in ekosistemov, ki jih potrebujejo.



Ocenjena vrednost projekta znaša 1.737.410 EUR; od tega je ocenjena vrednost projekta za MJU v 
višini 41.660 EUR z DDV (od tega je 85% EU del in 15% SLO del). 

Projekt je sofinanciran s strani programa Interreg Europe, ki ga financira Evropski sklad za regionalni 
razvoj (ESRR) v višini 85 % odobrene udeležbe (35.411 EUR), 15 % pa zagotovi Ministrstvo za javno 
upravo (6.249 EUR). 

V projekt je vključenih deset partnerjev iz sedmih različnih držav. Začetek projekta je 1.8.2019 in traja 
42 mesecev, to je do 31.1.2023.
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 m a l a  i n  s r e d n j a  p o d j e t j a  t e 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:

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

MJU 3130-20-0020 PP200066     0,00 EUR 0,00 EUR



»Ekosistem digitalne 
preobrazbe CARPE 
DIGEM«

Izvajanje 
projekta 
CARPE 
DIGEM – EU

MJU

3130-20-0020

»Ekosistem digitalne 
preobrazbe CARPE 
DIGEM«

PP200067

Izvajanje 
projekta 
CARPE 
DIGEM –
slovenska 
udeležba

0,00 EUR 0,00 EUR

SKUPAJ 0,00 EUR 0,00 EUR
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

MJU

3130-18-0004

Centralizirani in drugi 
programi EU 14-20

180067
EU 14-20 
Centralizirani 
in drugi 
programi EU 
- EU

12.412,62 EUR 10.863,00 EUR

MJU

3130-18-0004

Centralizirani in drugi 
programi EU 14-20

180068
EU 14-20 
Centralizirani 
in drugi 
programi EU 
– slovenska 
udeležba

2.186,92 EUR 1.917,00 EUR

SKUPAJ 14.599,54 EUR 12.780,00 EUR
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:

8. Predstavitev sodelovanja 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

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: DA/NE
Skladno s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 
54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 80/13 in 10/14) javnost ni bila 
povabljena k sodelovanju, ker gre za predlog sklepa vlade.
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

   Boštjan Koritnik
   MINISTER

Priloga:
- Priloga 1: predlog sklepa Vlade Republike Slovenije

- Priloga 2: obrazložitev



-

PRILOGA 1

PREDLOG SKLEPA

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za 
leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20–ZDLGPE) je Vlada Republike Slovenije na 
… seji dne… sprejela naslednji sklep:

V veljavni Načrt razvojnih programov 2020-2023 se v okviru Ministrstva za javno upravo na 
podlagi priložene tabele uvrsti nov projekt št. 3130-20-0020 z nazivom »Ekosistem digitalne 
preobrazbe CARPE DIGEM«.

                                                                                                  dr. Božo PREDALIČ
                                                                                                      GENERALNI SEKRETAR

Priloge: 
- Obrazložitev
- Mnenje MF
- Obrazec 3

Prejmejo: 
- Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije
- Ministrstvo za javno upravo
- Ministrstvo za finance



PRILOGA 2
OBAZLOŽITEV

Ministrstvo za javno upravo (v nadaljevanju: MJU) je partner v mednarodnem konzorciju desetih 
projektnih partnerjev iz Francije, Španije, Irske, Bolgarije, Portugalske, Irske in Slovenije. 
Mednarodni konzorcij je v okviru mednarodnega programa Interreg Europe prijavil projekt 
»CARPE DIGEM – Catalysing Regions in Peripheral and Emerging Europe towards Digital 
Innovation Ecosystems« (v nadaljevanju: projekt CARPE DIGEM) v trajanju 42 mesecev, ki je 
pridobil nepovratna sredstva v višini 85 %, 15 % pa krije vsak partner sam.

S projektom CARPE DIGEM bodo partnerji pokazali, da je širjenje in medsebojno povezovanje 
med-regionalnih digitalnih ekosistemov možno tudi na kolektivni ravni ter bodo tako okrepili 
povezovalno vlogo digitalizacije in izobraževalnih skupin. Cilj projekta je posameznikom in 
podjetjem zagotoviti dostop do tistih vsestranskih in celostnih digitalnih rešitev in ekosistemov, 
ki jih potrebujejo. 

Projekt se bo osredotočal na štiri ključna področja:
1. Vloga digitalnih posrednikov/strategij digitalnega posredovanja in njihov podporni sistem 

ter metodologije in orodja za vseživljenjsko učenje.

2. Delovanje in povezovanje ruralnih/urbanih in med-regionalnih digitalnih inovacijskih 
stičišč v praksi: delovanje kompetenčnih centrov in ekosistemov, ki povečujejo možnosti 
vseh deležnikov iz evropskega podeželja, da postanejo aktivni člen v »nenehnem 
razvoju digitalnih tehnologij«.

3. Strategije za optimizacijo prepoznavanja, prilagajanja in razvoj že obstoječih 
ekonomskih, podpornih in inovacijskih struktur, strokovnjakov in orodij; digitalni 
ekosistemi v nastajajočih in ruralnih regijah in njihovo postopno vključevanje v širši 
ekosistem.

4. Strategije za večjo povezanost projekta CARPE DIGEM z javnostjo in s tistimi, ki v 
gospodarstvu sprejemajo pomembne odločitve.

Projekt CARPE DIGEM bo prispeval k 3 stebrom digitalne agende za Evropo:

1. Doseganje digitalnega enotnega trga - podprli bomo boljši dostop za uporabnike in 
podjetja do digitalnih produktov in storitev v ruralni Evropi z ustvarjanjem ustreznih 
pogojev v okviru Digitalnih inovacijskih stičišč in ekosistemov za razvoj digitalnih 
omrežij in inovativnih storitev, s čimer bi povečali potencial rasti digitalnega 
gospodarstva.

2. Spodbujanje digitalne pismenosti, veščin in vključevanja s tem, da bi omogočili 
vsakemu zainteresiranemu subjektu v periferni Evropi možnost, da bi postal igralec v 
"stalnem razvoju digitalnih tehnologij", prispeval k tem razvoju in izkoriščal koristi 
digitalnih tehnologij.

3. Koristi za IKT za družbo EU z zagotavljanjem strategij za prepoznavanje, prilagajanje in 
izkoriščanje obstoječih gospodarskih, podpornih in inovacijskih potencialov, ki jih nudijo 



orodja IKT in strokovnjaki v digitalnih ekosistemih v nastajajočih in obrobnih regijah ter 
jih vključujejo v mainstream.

MJU bo aktivnosti izvajalo v skladu s pogodbo PGI05884, podpisano med vodilnim partnerjem 
in Evropskim skladom za regionalni razvoj in pripadajočimi dodatki, podpisano pogodbo med 
projektnimi partnerji ter zadnjo veljavno različico prijave.

Ocenjena vrednost projekta znaša 1.737.410 EUR, od tega je ocenjena vrednost za MJU v 
višini 41.660 EUR z DDV. 

Glede na to, da je projekt sofinanciran s strani programa Interreg Europe, ki ga financira 
Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) v višini 85 % odobrene udeležbe (35.411 EUR) MJU 
zagotovi 15 % sredstev iz integralnega proračuna (6.249 EUR).
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