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

ZADEVA: Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti Petra Pogačarja na Vrhu spretnosti 2018 (Skills Summit 
2018), ki bo potekal 28. in 29. junija 2018 v Portu, Portugalska – predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 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 in 65/14) je Vlada 
Republike Slovenije na …………. seji dne ………… sprejela naslednji 

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na 
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Petra Pogačarja na Vrhu
spretnosti 2018 (Skills Summit 2018), ki bo potekal 28. in 29. junija 2018 v Portu, Portugalska.

2. Vlada Republike Slovenije imenuje delegacijo v naslednji sestavi: 

- Peter Pogačar, državni sekretar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, vodja delegacije, 
- mag. Senka Žerič, vodja Službe za koordinacijo evropskih zadev, Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, članica delegacije,
- Ema Perme, nacionalna koordinatorica Strategije spretnosti za Slovenijo, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, članica delegacije.

Mag. Lilijana Kozlovič
GENERALNA SEKRETARKA 

Sklep prejmejo: 
 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 Ministrstvo za zunanje zadeve. 

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. Senka Žerič, vodja Službe za koordinacijo evropskih zadev, Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti 
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:
Državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Peter Pogačar 
se bo 28. in 29. junija v Portu udeležil drugega Vrha o spretnostih. Z drugimi udeleženci Vrha bo 
izmenjal izkušnje in dobre prakse na področju krepitve spretnosti.
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 hotelske 
nočitve za svojo delegacijo bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti krilo s 
proračunske postavke 7172 – mednarodno sodelovanje, v skupnem znesku, ki je ocenjen na 2.500 
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.

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

          Peter POGAČAR
      DRŽAVNI SEKRETAR

Priloge: 

- Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti Petra Pogačarja na Vrhu spretnosti 2018 (Skills Summit 2018), ki bo potekal 28. in 29. 
junija 2018 v Portu, Portugalska

- Predlog sklepa Vlade RS. 



Na podlagi 2. in 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 in 65/14) je Vlada Republike 
Slovenije na……… seji dne …………. sprejela naslednji

S K L E P :

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Petra Pogačarja na Vrhu spretnosti 2018 
(Skills Summit 2018), ki bo potekal 28. in 29. junija 2018 v Portu, Portugalska.

2. Vlada Republike Slovenije imenuje delegacijo v naslednji sestavi: 

- Peter Pogačar, državni sekretar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, vodja delegacije, 
- mag. Senka Žerič, vodja Službe za koordinacijo evropskih zadev, Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, članica delegacije,
- Ema Perme, nacionalna koordinatorica Strategije spretnosti za Slovenijo, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, članica delegacije.

                                                        
mag. Lilijana Kozlovič                                                                              
GENERALNA SEKRETARKA

Sklep prejmejo:

 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 M i n i s t r s t v o  z a  z u n a n j e  z a d e v e  



Priloga 1: 

Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti Petra Pogačarja na Vrhu spretnosti 2018 (Skills Summit 

2018), ki bo potekal 28. in 29. junija 2018 v Portu, Portugalska

I. Namen srečanja
Spretnosti imajo osrednjo vlogo pri promociji vključujoče gospodarske rasti in so eden poglavitnih gibal
produktivnosti, inovativnosti in konkurenčnosti. Temeljni izziv, s katerim se Slovenija sooča, so 
strukturna neskladja na področju izobraževanja in trga dela med pridobljenimi in potrebnimi 
spretnostmi. Krovni namen projekta Strategija razvoja in uporabe spretnosti v Sloveniji (Skills 
Strategy) je krepitev razvoja, vzdrževanje in uporaba spretnosti za izboljšanje zaposljivosti in 
gospodarske rasti ob hkratnem izboljšanju socialne vključenosti.

Slovenija je sodelovanje v projektu Strategija razvoja in uporabe spretnosti v Sloveniji začela konec 
leta 2015, z vstopom v prvo fazo projekta. V sodelovanju z devetimi resorji in široko skupino 
deležnikov je potekal projekt ocene stanja na področju spretnosti, ki se je uspešno zaključil aprila 
2017, s pripravo končnega poročila, ki vključuje devet najpomembnejših izzivov na področju spretnosti 
v Sloveniji. OECD je nato pripravil predlog nadaljevanja sodelovanja s Slovenijo. V drugi fazi projekta 
je predvidel pripravo akcijskega načrta, kjer bi med izbranimi izzivi izbrali tri najpomembnejše in 
oblikovali ustrezne ukrepe politik, ki obravnavajo področja izbranih izzivov. 

Pomembna dodana vrednost projekta Strategija razvoja in uporabe spretnosti v Sloveniji je v 
medsektorski zasnovi in vključitvi širokega kroga deležnikov ter v izmenjavi dobrih praks držav, ki so 
se prav tako odločile za izvedbo strategije. Drugi Vrh spretnosti v Portu bo spodbudil odprto razpravo 
o tem kaj države počnejo, da bi ustvarile pogoje, ki bodo njihovim državljanom omogočile pridobivanje 
spretnosti današnjega in prihodnjega časa. Udeleženci bodo imeli možnost predstaviti primere dobrih 
praks, ovire, s katerimi se srečujejo pri ukrepanjih in izvajanju politik, ter kakšne načrte pripravljajo v 
prihodnje. 

II. Program srečanja in teme pogovorov
Na Vrhu bodo potekali trije sklopi razprav: tveganja in priložnosti v digitalnem svetu; razmislek o 
politikah izobraževanja in vseživljenjskega učenja; za boljše politike spretnosti za jutrišnji svet. Državni 
sekretar bo sodeloval v vseh treh razpravah. Predstavil bo pomen prepoznavanja spodbujanja 
spretnosti v procesu vseživljenjskega učenja in uvajanja novih oblik dela. Globalizacija, tehnološki 
napredek in demografske spremembe vplivajo tudi na življenja ljudi v Sloveniji. Hitro staranje 
prebivalstva Slovenije pomeni, da bo manj mladih delavcev zadovoljevalo nove potrebe po 
spretnostih. Odrasli današnjega časa se ne bomo le pozneje upokojili, ampak bomo svoje spretnosti 
morali nujno nadgrajevati in posodabljati. Pri tem je ključno, da zagotovimo visoko kakovostne 
priložnosti za vzdrževanje in pridobivanje novih spretnosti celotnemu odraslemu prebivalstvu v 
Sloveniji. 

III. Sestava delegacije 
Delegacijo bo vodil državni sekretar Peter Pogačar. Članici delegacije sta še mag. Senka Žerič, vodja 
Službe za koordinacijo evropskih zadev na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti ter Ema Perme, nacionalna koordinatorica Strategije spretnosti za Slovenijo na Ministrstvu
za izobraževanje, znanost in šport.

Potne stroške, stroške namestitve krije Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti s proračunske postavke 7172 - mednarodno sodelovanje. Ocena stroškov je 2.500 EUR. 
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