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ZADEVA: Informacija o udeležbi delegacije Republike Slovenije na mednarodni konferenci »K 
bolj vključujoči rasti: pogledi in pristopi«, 20. oktobra 2017 v mestu Glasgow na Škotskem. 
1. Predlog sklepov vlade:

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 in 65/14) je 
Vlada Republike Slovenije na  …. seji, dne ……. sprejela naslednji sklep:

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z informacijo o udeležbi delegacije Republike 
Slovenije na mednarodni konferenci “K bolj vključujoči rasti: pogledi in pristopi”, 20. oktobra 
2017 v Glasgowu.

2. Vlada Republike Slovenije je imenovala delegacijo Republike Slovenije v naslednji sestavi:
- Alenka Smerkolj, ministrica, 
- Igor Lakota, vodja kabineta, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko;
- Timotej Šooš, vodja projekta Strategija razvoja Slovenije, Služba Vlade RS za razvoj in 

evropsko kohezijsko politiko; 

                                                                                                 Mag. Lilijana Kozlovič
                                                                                           GENERALNA SEKRETARKA

Sklep prejmejo:
- Generalni sekretariat Vlade RS
- Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

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:
- Katja Manfreda, svetovalka, Služba Vlade RS za evropsko kohezijsko politiko in razvoj
             
/
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:

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 srednja podjetja ter 

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:
Letalske karte in prenočitev delegacije v mestu Glasgow – 4000 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
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.
 .
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)

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

Alenka Smerkolj
MINISTRICA

Po pooblastilu ministrice,
št. 0204-9/2014/83,
z dne 20. 11. 2014,

Franc Matjaž Zupančič,
državni sekretar



Informacija o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Mednarodni konferenci o 
vključujoči rasti, 19. in 20. oktobra v mestu Glasgow, na Škotskem

Makro-ekonomski kazalniki, kot je BDP ne zagotavljajo dovolj podrobne slike o življenjskih 
pogojih, katerih del so (povprečni) ljudje vsak dan. Ti pomisleki so se prvič pojavili že v letih 
močne ekonomske rasti in gospodarske uspešnosti v prvi polovici 21. stoletja, njihovo 
pomembnost pa je še posebej izpostavila zadnja  ekonomska kriza. Tako so mnoge države 
(npr. Francija), pa tudi skupine držav (G20) in mednarodne organizacije (OECD) v zadnjih letih 
začele iskati širše koncepte za merjenje razvoja in podlage za razvojne politike. V tem okviru je 
nastal OECD-jev Indeks boljšega življenja, Evropska komisija pa je skupaj z DČ EU začela z 
iniciativo GDP and beyond.

Uveljavljanje širšega koncepta blaginje je ključnega pomena pri vzpostavljanju kredibilnosti in 
odgovornosti javnih politik, pa tudi za samo pojmovanje in delovanje/uveljavljanje demokracije. 
Oblikovanje politik, ki odsevajo tudi širši spekter indikatorjev, ki so pomembni za ljudi in njihovo 
blaginjo je s tem tesno povezano. 

Škotska vlada v sodelovanju s skupino vodilnih ekonomistov na področju blaginje (Stiglitz, Sen, 
Fitoussi) in OECD 20. oktobra v Glasgowu pripravlja mednarodno konferenco o vključujoči rasti 
in blaginji. Dogodek bo združil poglede, izkušnje in dobre prakse držav, ter stremel k skupnemu 
oblikovanju korakov na področju gospodarskega in družbenega oblikovanja politik. Konferenca 
se bo dotaknila ključnih ovir pri zagotavljanju izvajanja politik vključujoče rasti ter naslovila 
načine, kako lahko skupaj preidemo te ovire na različnih področjih, kot so pravično delo, ljudje, 
neenakost, poslovanje, itd. Ob robu konference se bodo predstavniki držav, regij, podjetij in 
nevladnih organizacij pogovarjali o vzpostavitvi Mreže za blaginjo (Wellbeing Economies 
Alliance, WE-All).

Države se prav s ciljem iskanja novih pristopov zagotavljanja blaginje združujejo v skupine kot 
je WE-All. Taka skupina držav, regij, gospodarskih subjektov in družbe bi si prizadevala za 
zagotavljanje blaginje v gospodarskih politikah in bi hkrati stremela k izpolnjevanju ciljev 
trajnostnega razvoja Agende 2030. WE-All bi tako združevala države in regije, ki so primer 
dobre prakse zagotavljanja človekove in okoljske blaginje preko svojih politik. Skupina bi 
promovirala svoje članice kot vzornice trajnostnega in vključujočega razvoja v svetovnem 
merilu, s čimer bi krepila njihovo globalno vlogo in ustvarjala priložnosti za investicije.
Vključenost podjetij v tako mrežo bi hkrati prispevalo k investiranju in ustvarjanju novih delovnih 
mest, še posebej na kritičnih področjih zelene infrastrukture, obnovljive energije, ekološkega 
turizma in družbenega razvoja. Namen WE-All je spodbujanje izmenjave znanja, kar bi njenim 
članicam omogočalo boljši dostop do inovacij na področju trajnostnega razvoja. 

Slovenija se bo na konferenci predstavila kot ena izmed držav, ki koncept blaginje in vključujoče 
rasti že vključuje v svoje politike in razvojne načrte. Ministrica Alenka Smerkolj bo predstavila 
aktivnosti Slovenije na tem področju in spregovorila o razvojnih smernicah Slovenije, ki stremijo 
k zagotavljanju kakovostnega življenja za vse z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in 
okoljskim razvojem, ki ustvarja pogoje in priložnosti za sedanje in prihodnje rodove. Ministrica 
bo sodelovala tudi na pogovorih o možnosti ustanovitve mreže WE-All. 

Vlada Republike Slovenije je imenovala delegacijo Republike Slovenije v sestavi:
- Alenka Smerkolj, ministrica, 
- Igor Lakota, vodja kabineta, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko;
- Timotej Šooš, vodja projekta Strategija razvoja Slovenije, Služba Vlade RS za razvoj in 

evropsko kohezijsko politiko.
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