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ZADEVA: Izhodišča za obisk ministrice za digitalno preobrazbo dr. Emilije Stojmenove Duh v 

Talinu, Estonija, 5. 12. 2022 – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi prvega odstavka 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, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na ... seji … pod točko … sprejela 

naslednji

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Izhodišča za obisk ministrice za digitalno preobrazbo dr. 

Emilije Stojmenove Duh v Talinu, v Estoniji, 5. 12. 2022.

2. Vlada Republike Slovenije je imenovala delegacijo v naslednji sestavi:

- dr. Emilija Stojmenova Duh, ministrica za digitalno preobrazbo, vodja delegacije;
- mag. Ksenija Klampfer, namestnica generalnega direktorja Direktorata za informatiko, Ministrstvo 

za javno upravo, članica delegacije;
- mag. Klaudija Koražija, vodja Sektorja za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, članica 

delegacije;
- Uroš Badovinac, sekretar, Kabinet ministrice, član delegacije.

                                                                                       Barbara Kolenko Helbl

                                                                                                GENERALNA SEKRETARKA 

Sklep prejmejo:

- Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije 

- Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo

- Urad Vlade Republike Slovenije 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:

mag. Klaudija Koražija, vodja Sektorja za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, Služba 

Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
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/

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

/

5. Kratek povzetek gradiva:
Ministrica dr. Stojmenova Duh se bo v Estoniji srečala z estonskim ministrom za podjetništvo in 
informacijsko komunikacijske tehnologije Kristjanom Järvanom, predstavniki institucije za informacijski 
sistem RIA ter predstavniki e-Estonia Briefing Centre. Namen srečanj je okrepitev sodelovanja in 
prenos dobrih praks ter storitev med Slovenijo in Estonijo zlasti na področju digitalnih storitev, kjer 
posebno pozornost namenjamo zdravstvu in sociali ter interoperabilnosti informacijskega sistema.
Estonija je pri vseh kazalnikih indeksa digitalnega gospodarstva in družbe za leto 2022 (DESI) 
uspešna, skupno zaseda 9. mesto (Slovenija 11. mesto), pri digitalizaciji javnih storitev pa je nad 
povprečjem Evropske unije. 

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 srednja podjetja ter 

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:

/
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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 
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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:

Kratka obrazložitev

Stroški potovanja predstavljajo stroške prevozov, nočitev in dnevnic za člane delegacije Službe Vlade 

Republike Slovenije za digitalno preobrazbo. Ocenjena vrednost stroškov je 3.000 EUR.

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.
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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.)

Skladno s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (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, 10/14 in 164/20) 

sodelovanje javnosti pri sprejemu predloga sklepa ni potrebno.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 

normativni dejavnosti:
NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                     dr. Aida Kamišalić Latifić

                      DRŽAVNA SEKRETARKA



Na podlagi prvega odstavka 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, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na ... seji … pod točko … sprejela 

naslednji

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Izhodišča za obisk ministrice za digitalno preobrazbo dr. 

Emilije Stojmenove Duh v Talinu, v Estoniji, 5. 12. 2022.

2. Vlada Republike Slovenije je imenovala delegacijo v naslednji sestavi:

- dr. Emilija Stojmenova Duh, ministrica za digitalno preobrazbo, vodja delegacije;
- mag. Ksenija Klampfer, namestnica generalnega direktorja Direktorata za informatiko, Ministrstvo 

za javno upravo, članica delegacije;
- mag. Klaudija Koražija vodja Sektorja za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, članica 

delegacije;
- Uroš Badovinac, sekretar, Kabinet ministrice, član delegacije.

                                                                                        Barbara Kolenko Helbl

                                                                                             GENERALNA SEKRETARKA 

Sklep prejmejo:

- Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije 

- Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo

- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje
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Izhodišča za obisk ministrice za digitalno preobrazbo dr. Emilije Stojmenove Duh v Talinu, 
Estonija, 5. 12. 2022 – predlog za obravnavo

1. Namen in program zasedanja

Ministrica dr. Stojmenova Duh se bo v Estoniji srečala z estonskim ministrom za podjetništvo in 
informacijsko komunikacijske tehnologije Kristjanom Järvanom, predstavniki institucije za 
informacijski sistem RIA ter predstavniki e-Estonia Briefing Centre. Namen srečanj je okrepiti 
sodelovanje med Slovenijo in Estonijo zlasti na področju digitalnih storitev, kjer posebno 
pozornost namenjamo zdravstvu in sociali ter interoperabilnosti informacijskega sistema.

2. Stališča Slovenije

Estonija je pri vseh kazalnikih indeksa digitalnega gospodarstva in družbe za leto 2022 (DESI) 
uspešna, skupno zaseda 9. mesto (Slovenija 11. mesto), pri digitalizaciji javnih storitev pa je nad 
povprečjem Evropske unije. Ravno tako je v ospredju držav po deležu strokovnjakov za 
informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), saj ima najvišji delež diplomantov s področja 
IKT v EU. Nova digitalna agenda Estonije do leta 2030 ima tri prednostne naloge: razvoj digitalnih 
javnih storitev, osredotočanje na kibernetsko varnost in izboljšanje povezljivosti po vsej državi. 

V pogovoru s predstavniki Estonije bo ministrica dr. Stojmenova Duh predstavila prioritete in 
aktivnosti Slovenije na področju digitalne preobrazbe. Med drugim bo predstavila izvajanje 
razvoja gigabitne infrastrukture do leta 2030, načrte za dvig digitalnih kompetenc, aktivnosti v 
okviru izvajanja Nacionalnega programa za umetno inteligenco ter krepitev področja podatkovne 
ekonomije in digitalnih storitev.

Posebna pozornost bo v pogovorih namenjena dogovoru o prenosu znanj in storitev Estonije 
predvsem na področju digitalnih storitev, interoperabilnosti informacijskega sistema s poudarkom 
na zdravstvu in sociali.

Prav tako nas zanimajo estonske dobre prakse pri uporabi digitalnih storitev, in sicer kako 
zagotoviti široko uporabo storitev s strani uporabnikov, usposobljenost državljanov za uporabo 
digitalnih storitev, pridobivanje in zadržanje strokovnjakov s področja IKT v javni upravi ter 
učinkovita promocija digitalnih dosežkov države.

3. Delegacija Republike Slovenije

Delegacijo Republike Slovenije sestavljajo:

- dr. Emilija Stojmenova Duh, ministrica za digitalno preobrazbo, vodja delegacije;
- mag. Ksenija Klampfer, namestnica generalnega direktorja Direktorata za informatiko, 

Ministrstvo za javno upravo, članica delegacije;
- mag. Klaudija Koražija vodja Sektorja za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, 

članica delegacije;
- Uroš Badovinac, sekretar, Kabinet ministrice, član delegacije.


		2022-11-30T10:59:28+0100
	Aida Kamišalić Latifić




