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

ZADEVA: Informacija o udeležbi Tilna Božiča, državnega sekretarja na Ministrstvu za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, na konferenci na visoki ravni o prihodnosti dela, 
Bruselj, 9. aprila 2019–predlog za obravnavo 
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, 
65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na …………. seji dne ………… sprejela naslednji 

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Informacijo o udeležbi Tilna Božiča, državnega 
sekretarja na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, na konferenci 
na visoki ravni o prihodnosti dela, Bruselj, 9. aprila 2019.

2. Vlada Republike Slovenije imenuje delegacijo v sestavi: 
- Tilen Božič, državni sekretar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, vodja delegacije, 
- Jure Vozelj, Kabinet ministrice, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, član.

        Stojan Tramte
GENERALNI SEKRETAR 

Priloga:
 Informacija o udeležbi Tilna Božiča, državnega sekretarja na Ministrstvu za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti, na konferenci na visoki ravni o prihodnosti dela, Bruselj,
9. aprila 2019.

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

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:



(Navedite razloge, razen za predlog zakona o ratifikaciji mednarodne pogodbe, ki se obravnava po 
nujnem postopku – 169. člen Poslovnika državnega zbora.)
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Senka Žerič, vodja Službe za koordinacijo evropskih zadev, Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti 
Mojca Faganel, višja svetovalka, Služba za koordinacijo evropskih zadev
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

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 krije 
organizator dogodka. Stroške hotelskih nočitev ter ostale stroške za 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 500,00 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

Mag. Ksenija KLAMPFER
           MINISTRICA

Priloga: 
- Predlog sklepa Vlade Republike Slovenije;



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, 
65/14in 55/17)je Vlada Republike Slovenije na …………. seji dne ………… sprejela naslednji 

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Informacijo o udeležbi Tilna Božiča, državnega 
sekretarja na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, na konferenci 
na visoki ravni o prihodnosti dela, Bruselj, 9. aprila 2019.

2. Vlada Republike Slovenije imenuje delegacijo v sestavi: 
- Tilen Božič, državni sekretar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, vodja delegacije, 
- Jure Vozelj, Kabinet ministrice, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, član.

        Stojan Tramte
GENERALNI SEKRETAR 

Priloga: 
- Informacija o udeležbi Tilna Božiča, državnega sekretarja na Ministrstvu za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti, na konferenci na visoki ravni o prihodnosti dela, Bruselj,
9. aprila 2019.

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



Informacija o udeležbi Tilna Božiča, državnega sekretarja na Ministrstvu za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, na konferenci na visoki ravni o prihodnosti dela, 

Bruselj, 9. aprila 2019

I. Vsebina konference
Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, mag. Ksenija Klampfer je prejela 
vabilo evropske komisarke za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost 
delovne sile Marianne Thyssen na konferenco na visoki ravni o prihodnosti dela (Prihodnost dela: 
Danes. Jutri. Za vse). V imenu ministrice se bo dogodka udeležil državni sekretar Tilen Božič.

Digitalna revolucija in spremembe, ki se dogajajo v svetu dela, so Evropsko unijo spodbudile k 
ukrepanju, da zagotovi, da bodo evropske politike zaposlovanja in socialne politike ustrezale 
današnjim in prihodnjim potrebam. Z razglasitvijo evropskega stebra socialnih pravic je EU vzpostavila 
skupni okvir za pravične in dobro delujoče trge dela ter sisteme socialnega varstva v 21. stoletju. 

Evropska komisija bo 9. aprila 2019 v Bruslju organizirala konferenco na visoki ravni. Cilj konference
je zagotoviti odprto razpravo o glavnih spremembah, ki se odvijajo na trgu dela, razumeti njihove 
daljnosežne posledice in nakazati, kako najbolje izkoristiti te spremembe v korist delavcev, podjetij, 
družbe in gospodarstva. Evropska komisija bo dogodek organizirala pred konferenco pod okriljem 
Mednarodne organizacije dela (junij 2019), kjer bo prav tako potekala razprava o prihodnosti trga dela.

Pozdravni nagovor bo imel predsednik Komisije Jean Claude Juncker, sledila bosta nagovora Antonia 
Tajanija, predsednika Evropskega parlamenta in Donalda Tuska, predsednika Evropskega sveta. 

Državni sekretar Tilen Božič se bo udeležil razprav na temo: 
- Uvajanje priložnosti digitalizacije za vse,
- Posodobitev sistemov socialnega varstva, da bodo trajnostni in vključujoči.

II. Trilateralno srečanje
Ob robu zasedanja konference se bodo sestali: državni sekretar Tilen Božič, portugalski minister za 
delo, solidarnost in socialno varnost José António Vieira da Silva ter predvidoma nemški državni 
sekretar na ministrstvu za delo in socialne zadeve Dr. Rolf Schmachtenberg. Predstavniki prihodnjega 
tria predsedovanja Svetu EU bodo začrtali osnutek nabora tem 18 mesečnega programa 
predsedovanja. 

III. Sestava delegacije 
Dogodka se bosta udeležila: 
- Tilen Božič, državni sekretar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, vodja 
delegacije, 
- Jure Vozelj, Kabinet ministrice, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
član.

III. Stroški delovnega obiska
Stroške za 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 500,00 
EUR.
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