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

ZADEVA: Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na desetem evropskem 
regionalnem srečanju Mednarodne organizacije dela, ki bo v Istanbulu med 2. in 
5. oktobrom 2017

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi 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 in 
65/14) in prvega odstavka 3. člena Uredbe o sodelovanju, obveščanju in usklajevanju na področju 
zunanjih zadev in mednarodnih odnosov (Uradni list RS, št. 112/05) je Vlada Republike Slovenije na 
...... redni seji dne ....... pod točko ...... sprejela naslednji

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije 
na desetem evropskem regionalnem srečanju Mednarodne organizacije dela med 2. in 
5. oktobrom 2017 v Istanbulu.

2. Vlada Republike Slovenije je imenovala delegacijo v naslednji sestavi:
 Peter Pogačar, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in   

enake možnosti, kot vodja delegacije (med 1. 10. 2017 in 4. 10. 2017),
 Mojca Štepic, državna sekretarka, vodja Sektorja za socialno podjetništvo na Ministrstvu 

za gospodarski razvoj in tehnologijo, kot vladna delegatka (med 2. 10. 2017 in 
4. 10. 2017),

 Tatjana Kovačič, namestnica veleposlanika, pooblaščena ministrica v Veleposlaništvu 
Republike Slovenije v Ankari, kot predstavnica vladnih delegatov (med 1. 10. 2017 in 
5. 10. 2017),

 Urška Draksler, svetovalka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, kot vladna delegatka (med 1. 10. 2017 in 5. 10. 2017),

 Danijel Lamperger, direktor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, kot predstavnik 
delodajalskih organizacij (med 1. 10. 2017 in 5. 10. 2017).

3. Stroške udeležbe članov delegacije na evropskem regionalnem srečanju krije Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, razen stroškov udeležbe državne 
sekretarke, vodje Sektorja za socialno podjetništvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, ge. Mojce Štepic, ki jih krije Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ter 
ge. Tatjane Kovačič, namestnice veleposlanika, ki jih krije Veleposlaništvo Republike 
Slovenije v Ankari.

                                                                                        Mag. Lilijana Kozlovič
                                                                                        generalna sekretarka



Priloge:
 Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na desetem evropskem regionalnem 

srečanju Mednarodne organizacije dela med 2. in 5. oktobrom 2017 v Istanbulu;
 Tabela ocene stroškov udeležbe delegacije Republike Slovenije na desetem evropskem 

regionalnem srečanju Mednarodne organizacije dela.

Prejmejo:
 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 Ministrstvo za zunanje zadeve
 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 Ministrstvo za finance
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
 Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje
 Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
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. Katja Rihar Bajuk, v.d. generalne direktorice Direktorata za delovna razmerja in pravice 

iz dela, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 Damjan Mašera, vodja Sektorja za delovna razmerja in druge oblike dela, Direktorat za 

delovna razmerja in pravice iz dela, 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:
V Istanbulu bo med 2. in 5. oktobrom 2017 potekalo deseto evropsko regionalno srečanje 
Mednarodne organizacije dela (v nadaljevanju MOD), ki je organizirano v sodelovanju s turško vlado. 
Evropska regionalna srečanja potekajo vsaka štiri leta in združujejo predstavnike vlad, delodajalcev 
in delavcev iz 51 držav v regiji. Namen srečanj je izmenjava mnenj o gospodarskih in socialnih 
vprašanjih v regiji kakor tudi o regionalnih temah, ki jih MOD obravnava kot prioritetne za posamezna 
območja.

Letošnji predlagan dnevni red srečanja zajema razpravo o ekonomski, socialni in zaposlitveni 
situaciji v evropski in centralnoazijski regiji, razpravo o gonilih sprememb, priložnostih in implikacijah 
za prihodnost dela v regiji ter razpravo o napredku zadnjih štirih let pri izvajanju smernic Deklaracije 
iz Osla o povrnitvi zaupanja v rast in delovna mesta, ki je bila sprejeta na devetem evropskem 
regionalnem srečanju aprila 2013.

V skladu s 1. členom Pravil MOD za regionalna srečanja stroške potovanja in bivanja svojih 
tripartitnih delegacij na regionalnih zasedanjih krijejo vlade držav članic. 

Na letošnjem evropskem regionalnem srečanju bo Republiko Slovenijo zastopala delegacija v 
naslednji sestavi: štirje vladni predstavniki ter en predstavnik organizacij delodajalcev. 
Reprezentativne organizacije delavcev (članice Ekonomsko-socialnega sveta) so se odločile, da 
svojega predstavnika ne imenujejo.
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 NE



Evropske unije
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

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:
Ocena skupnih stroškov udeležbe slovenske delegacije znaša 3.587,20 evrov. Podrobna stroškovna 
opredelitev je podana v prilogi II. Stroške udeležbe članov delegacije krije Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti s proračunske postavke 7172 – mednarodno 
sodelovanje, razen stroškov udeležbe državne sekretarke, vodje Sektorja za socialno podjetništvo na 
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ge. Mojce Štepic, ki jih krije Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, ter ge. Tatjane Kovačič, namestnice veleposlanika, ki jih krije
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Ankari.
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
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:



Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Pri pripravi gradiva sodelovanje javnosti 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

                                                                                                 Peter POGAČAR
                                                                                                DRŽAVNI SEKRETAR

Priloga: Predlog sklepa Vlade Republike Slovenije



PREDLOG

Na podlagi 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 in 65/14) in prvega odstavka 3. člena Uredbe o sodelovanju, obveščanju in 
usklajevanju na področju zunanjih zadev in mednarodnih odnosov (Uradni list RS, št. 112/05) je 
Vlada Republike Slovenije na ...... redni seji dne ....... pod točko ...... sprejela naslednji

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Izhodišča za udeležbo delegacije Republike 
Slovenije na desetem evropskem regionalnem srečanju Mednarodne organizacije dela 
med 2. in 5. oktobrom 2017 v Istanbulu.

2. Vlada Republike Slovenije je imenovala delegacijo v naslednji sestavi:
 Peter Pogačar, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in   

enake možnosti, kot vodja delegacije (med 1. 10. 2017 in 4. 10. 2017),
 Mojca Štepic, državna sekretarka, vodja Sektorja za socialno podjetništvo na 

Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, kot vladna delegatka (med 
2. 10. 2017 in 4. 10. 2017),

 Tatjana Kovačič, namestnica veleposlanika, pooblaščena ministr ica v 
Veleposlaništvu Republike Slovenije v Ankari, kot predstavnica vladnih delegatov 
(med 1. 10. 2017 in 5. 10. 2017),

 Urška Draksler, svetovalka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, kot vladna delegatka (med 1. 10. 2017 in 5. 10. 2017),

 Danijel Lamperger, direktor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, kot predstavnik 
delodajalskih organizacij (med 1. 10. 2017 in 5. 10. 2017).

3. Stroške udeležbe članov delegacije na evropskem regionalnem srečanju krije 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, razen stroškov 
udeležbe državne sekretarke, vodje Sektorja za socialno podjetništvo na Ministrstvu za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, ge. Mojce Štepic, ki jih krije Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, ter ge. Tatjane Kovačič, namestnice veleposlanika, ki 
jih krije Veleposlaništvo Republike Slovenije v Ankari.

                                                                                        Mag. Lilijana Kozlovič
                                                                                        generalna sekretarka

Priloge:
 Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na desetem evropskem 

regionalnem srečanju Mednarodne organizacije dela med 2. in 5. oktobrom 2017 v 
Istanbulu;

 Tabela ocene stroškov udeležbe delegacije Republike Slovenije na desetem 
evropskem regionalnem srečanju Mednarodne organizacije dela.



Prejmejo:
 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 Ministrstvo za zunanje zadeve
 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 Ministrstvo za finance
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
 Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje
 Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije



Priloga I: Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na desetem evropskem 
regionalnem srečanju Mednarodne organizacije dela med 2. 10. 2017 in 5. 10. 2017 v 
Istanbulu

I. UVOD

V Istanbulu bo med 2. in 5. oktobrom 2017 potekalo deseto evropsko regionalno srečanje 
Mednarodne organizacije dela (v nadaljevanju MOD), ki se ga vsaka štiri leta udeležujejo 
članice MOD iz 51 držav v regiji v tripartitni sestavi predstavnikov vlad, delavskih organizacij in 
delodajalskih organizacij. Letošnje evropsko regionalno srečanje je organizirano s strani MOD v 
sodelovanju s turško vlado. 

Namen regionalnih srečanj je izmenjava mnenj o gospodarskih in socialnih vprašanjih v regiji 
kakor tudi o regionalnih temah, ki jih MOD obravnava kot prioritetne za posamezna območja.
Regionalna srečanja ne morejo sprejemati obveznih konvencij in priporočil, lahko pa analizirajo 
ekonomske, zaposlitvene in socialne izzive svoje regije.

Tekom srečanja bodo potekala plenarna zasedanja ter delo pripravljalnih skupin predstavnikov 
vlad, delodajalcev in delavcev. Srečanje bo potekalo v konferenčnem centru Hotela Hilton 
Istanbul Bomonti.

II. VSEBINSKI OKVIR 

Dnevni red letošnjega evropskega regionalnega srečanja zajema tri točke. Poleg tega bo v 
okviru letošnjega srečanja, in sicer 2. oktobra, potekalo neformalno ministrsko srečanje, na 
katerem bodo ministri, pristojni za delo, iz regije obravnavali temo poštenega in učinkovitega 
dostopa do trgov dela za migrante in begunce. Pomembnejši vsebinski poudarek so tudi tri 
posebne plenarne razprave, in sicer:

 Razprava o dostojnem delu za vse;
 Razprava o upravljanju dela in proizvodnje, vključno s spodbujanjem in uresničevanjem 

Tripartitne deklaracijo MOD o multinacionalnih podjetjih in socialni politiki;
 Razprava o delu in družbi.

Dnevni red

I. Razprava o ekonomski, socialni in zaposlitveni situaciji v evropski in centralnoazijski 
regiji. Razpravljalo se bo tudi o poglavitnih politikah, ki so bile sprejete kot odziv na aktualni 
ekonomski in družbeni razvoj, ter o izkušnjah, ki so bile pridobljene v zadnjih štirih letih. 

II. Razprava o gonilih sprememb, priložnostih in implikacijah za prihodnost dela v regiji. 
Razprava bo zajemala štiri točke, ki so še posebej relevantne za regijo:

- trajnostna rast, ustvarjanje delovnih mest in demografske spremembe s poudarkom na 
vključevanju mladih in žensk na trg dela, kakor tudi na vzpostavljanju ugodnega okolja 
za podjetja;

- migracijska vprašanja v zvezi s pospeševanjem na pravicah temelječih pristopov, 
razvoja veščin in vključevanja na trg dela; 



- spodbujanje ustvarjanja kakovostnih delovnih mest s podporo učinkovitega 
zakonodajnega okvira, s poudarkom na prehodu iz neformalne v formalno ekonomijo in 
skladnosti delovnih mest;

- oblikovanje trajnostnega sistema socialne varnosti za vse. Osrednji fokus te teme bodo 
mednarodni standardi dela, socialni dialog, enakost spolov in nediskriminacija.

III. Poročilo, kjer bo predstavljen napredek zadnjih štirih let pri izvajanju smernic 
Deklaracije iz Osla o povrnitvi zaupanja v rast in delovna mesta, ki je bila sprejeta na 
devetem evropskem regionalnem srečanju aprila 2013.

Poročilo o priložnostih in izzivih za dostojno delo v Evropi in Centralni Aziji bo predstavil 
generalni direktor Mednarodnega urada za delo (v nadaljevanju Urad).

Poročilo generalnega direktorja Urada je dostopno na spletni strani 
http://www.ilo.org/global/meetings-and-events/regional-meetings/europe-and-central-asia/erm-
10/WCMS_567104/lang--en/index.htm.

III. IMENOVANJE TRIPARTITNE DELEGACIJE

Vsaka država članica sestavi svojo delegacijo v skladu s 1. členom Pravil MOD za regionalna 
srečanja. Po omenjeni določbi morajo delegacijo sestavljati 4 predstavniki - dva delegata vlade 
ter po en delegat predstavnik delavcev in predstavnik delodajalcev. Vsakega člana delegacije 
lahko spremljajo svetovalci. Predstavniki delodajalcev in delavcev morajo biti izbrani v soglasju 
z najbolj reprezentativnimi delodajalskimi in delavskimi združenji.

V skladu z dosedanjo prakso, dogovorjeno s socialnimi partnerji, se evropskega regionalnega 
srečanja udeležijo predstavniki vlade glede na vsebino, ki se obravnava na posameznem 
regionalnem srečanju, ter po en predstavnik delodajalcev in en predstavnik delavcev.

Desetega evropskega regionalnega srečanja se bo udeležila delegacija Republike Slovenije v 
naslednji sestavi (v oklepajih je naveden čas udeležbe):

 Peter Pogačar, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, kot vodja delegacije (med 1. 10. 2017 in 4. 10. 2017),

 Mojca Štepic, državna sekretarka, vodja Sektorja za socialno podjetništvo na 
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, kot vladna delegatka (med 2. 10. 2017 
in 4. 10. 2017),

 Urška Draksler, svetovalka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, kot vladna delegatka (med 1. 10. 2017 in 5. 10. 2017),

 Danijel Lamperger, direktor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, kot predstavnik 
delodajalskih organizacij (med 1. 10. 2017 in 5. 10. 2017).

Poleg tega bo s strani Veleposlaništva Republike Slovenije v Ankari v delegacijo vključena:
 Tatjana Kovačič, namestnica veleposlanika, pooblaščena ministrica v Veleposlaništvu 

Republike Slovenije v Ankari, kot predstavnica vladnih delegatov (1. 10. 2017 in 
5. 10. 2017).

Neudeležba predstavnikov delavskih organizacij:
V skladu s 1. členom Pravil MOD za regionalna srečanja je Ministrstvo za delo družino socialne 
zadeve in enake možnosti na 304. seji Ekonomsko-socialnega sveta (v nadaljevanju ESS), dne 



7. 7. 2017, najbolj reprezentativnim organizacijam delodajalcev in delavcev posredovalo poziv k 
imenovanju predstavnika na desetem evropskem regionalnem srečanju MOD. Dne 17. 7. 2017 
smo s strani Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (v nadaljevanju ZSSS) prejeli obvestilo, da je 
usklajen predlog sindikalnih central (članic ESS), da se desetega evropskega regionalnega 
srečanja udeleži ga. Irena Štamfelj, strokovna sodelavka ZSSS. Dne 4. 9. 2017 smo s strani 
ZSSS prejeli obvestilo, da so bili naknadno obveščeni o pozivu Evropske konfederacije 
sindikatov (ETUC) in Mednarodne konfederacije sindikatov (ITUC), ki zaradi nespoštovanja 
človekovih in delavskih pravic v Turčiji, svoje člane pozivata k neudeležbi na desetem 
evropskem regionalnem srečanju MOD. Sprejeli so odločitev, da se zaradi razmer v Turčiji ter v 
duhu solidarnosti srečanja ne udeležijo. ZSSS je s svojo odločitvijo seznanila tudi ostale 
reprezentativne sindikalne centrale.



Priloga II: Tabela ocene stroškov udeležbe delegacije Republike Slovenije na desetem 
evropskem regionalnem srečanju Mednarodne organizacije dela.

V skladu s prvim odstavkom 1. člena Pravil Mednarodne organizacije dela (v nadaljevanju 
MOD) za regionalna srečanja stroške potovanja in bivanja svojih delegatov in njihovih 
svetovalcev na regionalnih srečanjih poravnajo vlade držav članic. Izhajajoč iz te določbe bo 
Vlada Republike Slovenije slovenski delegaciji zagotovila potrebna finančna sredstva za 
udeležbo na desetem evropskem regionalnem srečanju MOD. Stroške udeležbe članov 
delegacije krije Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti s proračunske 
postavke 7172 – mednarodno sodelovanje, razen stroškov udeležbe državne sekretarke, vodje 
Sektorja za socialno podjetništvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ge. Mojce 
Štepic, ki jih krije Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ter ge. Tatjane Kovačič, 
namestnice veleposlanika, ki jih krije Veleposlaništvo Republike Slovenije v Ankari.

Ocena skupnih stroškov udeležbe slovenske delegacije na desetem evropskem regionalnem 
srečanju v Istanbulu znaša 3.587,20 evrov. Skupni stroški se lahko spremenijo glede na cene 
letalskih vozovnic na dan nakupa. 

Izračun vključuje stroške nastanitve (nočitev z zajtrkom), strošek povratne letalske vozovnice ter 
strošek dnevnic. Okvirna cena povratne letalske vozovnice znaša na dan 18. 8. 2017 260 evrov. 
Znesek dnevnice za Turčijo je opredeljen v prilogi Uredbe o povračilu stroškov za službena 
potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00, 35/02, 86/02, 66/04, 73/04, 
16/07, 30/09 in 51/12) in znaša 32 evrov, pri čemer se v skladu z drugim odstavkom 8. člena 
Uredbe v primeru zagotovljenega brezplačnega zajtrka odšteje 10 odstotka zneska dnevnice. 
Cena nastanitve z zajtrkom brez davka na dodano vrednost znaša 110 EUR.

Cena 
letalske 
karte1 (v 
EUR)

Cena nastanitve 
z zajtrkom (v 
EUR)2

Stroški za 90 % 
dnevnice (v 
EUR)3

SKUPAJ

Peter Pogačar 
(1. 10. 2017 – 4. 10. 2017)

1504 421,20 115,20 686,40

Mojca Štepic
(2. 10. 2017 – 4. 10. 2017)

260 237,60 86,40 584

Tatjana Kovačič5

(1. 10. 2017 – 5. 10. 2017

50 440 68,40 558,40

Urška Draksler 
(1. 10. 2017 – 5. 10. 2017)

260 475,20 144 879,20

Danijel Lamperger
(1. 10. 2017 – 5. 10. 2017)

260 475,20 144 879,20

SKUPAJ 980 2049,20 558 3587,20

                                                  
1 Cena na dan 18. 8. 2017 cca. 260 EUR.
2 Stroški nastanitve z zajtrkom (standardna soba): 110 EUR + 8,8 DDV = 118,80 EUR   
  Stroški nastanitve z zajtrkom (nadstandardna soba): 130 EUR + 10,4 DDV = 140,40 EUR
3 Dnevnica upoštevaje zagotovljen zajtrk (90 % celotne dnevnice): 28,80 EUR.
4 Informativna cena enosmernega leta Ljubljana – Istanbul na dan 11. 9. 2017.
5 Upoštevana je okvirna cena povratnega notranjega leta Ankara-Istanbul, strošek za 90 % dnevnice v višini 13,68 EUR 
ter cena nastanitve v standardni sobi vključno z zajtrkom brez DDV.  
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