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

ZADEVA: Seznanitev Vlade Republike Slovenije s Spremembo Načrta za izvajanje aktivne 
politike zaposlovanja za leto 2019 – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi tretjega odstavka 36. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 
– ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17) je Vlada Republike 
Slovenije na … seji … sprejela naslednji

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je sprejela Spremembo Načrta za izvajanje ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja za leto 2019.

Stojan Tramte                                                                              
GENERALNI SEKRETAR

Priloga:
- Sprememba Načrta za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2019 

Prejemnik:
 ministrstva in vladne službe

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:
Mitja Bobnar, v.d. generalnega direktorja Direktorata za trg dela in zaposlovanje 
Damjana Šarčević, vodja sektorja za zaposlovanje
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:



Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja (v nadaljnjem besedilu: načrt APZ) je 
izvedbeni dokument, pripravljen na podlagi Smernic za izvajanje ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja za proračunsko obdobje. Ministrstvo, pristojno za delo, v medresorskem usklajevanju 
z načrtom APZ seznani tudi socialne partnerje, ti pa o njem podajo mnenje. Načrt APZ na predlog 
ministra, pristojnega za delo, sprejme Vlada Republike Slovenije. 
Predlog spremembe načrta APZ za leto 2019 je pripravljen na podlagi Rebalansa proračuna 
Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 19/19 z dne 29. 3. 2019 ) in določa okvir
razpoložljivih sredstev za izvajanje programov APZ. 
Ekonomsko-socialni svet se je z gradivom seznanil na 320. redni seji, dne 5. 7. 2019.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih DA

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjet ja ter  

konkurenčnost podjetij DA

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje DA
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 r azvo jne  dokumen te  Ev ropske  un i j e  i n  

mednarodnih organizacij

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

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-16-0009 -
Ukrepi aktivne 
politike 
zaposlovanja

4282/Usposabljanje 
in izobraževanje za 
zaposlitev

5.100.000,00

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-16-0009 -
Ukrepi aktivne 
politike 
zaposlovanja

3595/Spodbude 
delodajalcem za 
odpiranje novih 
delovnih mest in 
zaposlovanje težje 
zaposljivih oseb

2.500.000,00

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-16-0009 -
Ukrepi aktivne 
politike 
zaposlovanja

3551/Spodbude za 
zaposlitev 
brezposelnih oseb

17.756.532,00

SKUPAJ 
INTEGRALNA 
PRORAČUNSKA 
SREDSTVA

25.356.532,00



Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-16-8111-
Usposabljanje na 
delovnem mestu

150030/PN8.1 -
Dostop do delovnih 
mest-14-20-V-EU

2.169.692,16

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-16-8111-
Usposabljanje na 
delovnem mestu

150031/PN8.1 -
Dostop do delovnih 
mest-14-20-V-SU

542.423,04

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-16-8111-
Usposabljanje na 
delovnem mestu

150032/PN8.1 -
Dostop do delovnih 
mest-14-20-Z-EU

1.470.307,84

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-16-8111-
Usposabljanje na 
delovnem mestu

150033/PN8.1 -
Dostop do delovnih 
mest-14-20-Z-SU

367.576,96

Ministrstvo za delo,
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-16-8112-
Neformalno 
izobraževanje in 
usposabljanje

150030/PN8.1 -
Dostop do delovnih 
mest-14-20-V-EU

1.296.000,00

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-16-8112-
Neformalno 
izobraževanje in 
usposabljanje

150031/PN8.1 -
Dostop do delovnih 
mest-14-20-V-SU

324.000,00

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-16-8112-
Neformalno 
izobraževanje in 
usposabljanje

150032/PN8.1 -
Dostop do delovnih 
mest-14-20-Z-EU

864.000,00

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-16-8112 
Neformalno 
izobraževanje in 
usposabljanje

150033/PN8.1 -
Dostop do delovnih 
mest-14-20-Z-SU

216.000,00

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-16-8113 
Spodbujanje 
zaposlovanja -
Zaposli.me

150030/PN8.1 -
Dostop do delovnih 
mest-14-20-V-EU

10.387.123,20

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-16-8113 
Spodbujanje 
zaposlovanja -
Zaposli.me

150031/PN8.1 -
Dostop do delovnih 
mest-14-20-V-SU

2.596.780,80



Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-16-8113 
Spodbujanje 
zaposlovanja -
Zaposli.me

150032/PN8.1 -
Dostop do delovnih 
mest-14-20-Z-EU

6.967.804,80

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-16-8113 
Spodbujanje 
zaposlovanja -
Zaposli.me

150033/PN8.1 -
Dostop do delovnih 
mest-14-20-Z-SU

1.741.951,20

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-17-8115  
Praktični programi 
za spodbujanje 
zaposlovanja 
(MIC)

150030/PN8.1 -
Dostop do delovnih 
mest-14-20-V-EU

606.228,48

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-17-8115  
Praktični programi 
za spodbujanje 
zaposlovanja 
(MIC)

150031/PN8.1 -
Dostop do delovnih 
mest-14-20-V-SU

151.557,12

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-17-8115  
Praktični programi 
za spodbujanje 
zaposlovanja 
(MIC)

150032/PN8.1 -
Dostop do delovnih 
mest-14-20-Z-EU

433.771,52

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-17-8115  
Praktični programi 
za spodbujanje  
zaposlovanja
(MIC)

150033/PN8.1 -
Dostop do delovnih 
mest-14-20-Z-SU

108.442,88

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-18-8116 
Aktivni do 
upokojitve

150030/PN8.1 -
Dostop do delovnih 
mest-14-20-V-EU

1.452.000,00

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-18-8116 
Aktivni do 
upokojitve

150031/PN8.1 -
Dostop do delovnih 
mest-14-20-V-SU

363.000,00

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-18-8116 
Aktivni do 
upokojitve

150032/PN8.1 -
Dostop do delovnih 
mest-14-20-Z-EU

973.600,00



Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-18-8116 
Aktivni do 
upokojitve

150033/PN8.1 -
Dostop do delovnih 
mest-14-20-Z-SU

243.400,00

Skupaj PN 8.1. 33.275.660,00

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-16-8213 
Neformalno 
izobraževanje in 
usposabljanja za 
mlade

150034/PN8.2 -
Trajnostno 
vključevanje mladih 
na trg dela-14-20-V-
EU

336.000,00

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-16-8213 
Neformalno 
izobraževanje in 
usposabljanja za 
mlade

150035/PN8.2 -
Trajnostno 
vključevanje mladih 
na trg dela-14-20-V-
SU

84.000,00

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-16-8213 
Neformalno 
izobraževanje in 
usposabljanja za 
mlade

150036/PN8.2 -
Trajnostno 
vključevanje mladih 
na trg dela-14-20-Z-
EU

224.000,00

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-16-8213 
Neformalno 
izobraževanje in 
usposabljanja za 
mlade

150037/PN8.2 -
Trajnostno 
vključevanje mladih 
na trg dela-14-20-Z-
SU

56.000,00

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-16-8214 
Usposabljanje na 
delovnem mestu -
mladi

150034/PN8.2 -
Trajnostno 
vključevanje mladih 
na trg dela-14-20-V-
EU

1.066.211,54

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-16-8214 
Usposabljanje na 
delovnem mestu -
mladi

150035/PN8.2 -
Trajnostno 
vključevanje mladih 
na trg dela-14-20-V-
SU

266.552,89

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-16-8214 
Usposabljanje na 
delovnem mestu -
mladi

150036/PN8.2 -
Trajnostno 
vključevanje mladih 
na trg dela-14-20-Z-
EU

733.788,46



Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-16-8214 
Usposabljanje na 
delovnem mestu -
mladi

150037/PN8.2 -
Trajnostno 
vključevanje mladih 
na trg dela-14-20-Z-
SU

183.447,11

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-17-8215 
Spodbude za 
trajno 
zaposlovanje 
mladih (TZM)

150034/PN8.2 -
Trajnostno 
vključevanje mladih 
na trg dela-14-20-V-
EU

1.916.000,00

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-17-8215 
Spodbude za 
trajno 
zaposlovanje 
mladih (TZM)

150035/PN8.2 -
Trajnostno 
vključevanje mladih 
na trg dela-14-20-V-
SU

479.000,00

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-17-8215 
Spodbude za 
trajno 
zaposlovanje 
mladih (TZM)

150036/PN8.2 -
Trajnostno 
vključevanje mladih 
na trg dela-14-20-Z-
EU

4.960.000,00

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-17-8215 
Spodbude za 
trajno 
zaposlovanje 
mladih (TZM)

150037/PN8.2 -
Trajnostno 
vključevanje mladih 
na trg dela-14-20-Z-
SU

1.240.000,00



Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 

možnosti

2611-18-8216 
Mladi podjetniki 

(KRVS)

150034/PN8.2 -
Trajnostno 
vključevanje mladih 
na trg dela-14-20-V-
EU

164.988,00

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 

možnosti

2611-18-8216 
Mladi podjetniki 

(KRVS)

150035/PN8.2 -
Trajnostno 
vključevanje mladih 
na trg dela-14-20-V-
SU

41.247,00

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 

možnosti

2611-18-8217 
Mladi podjetniki 

2017-2019 (KRZS)

150036/PN8.2 -
Trajnostno 
vključevanje mladih 
na trg dela-14-20-Z-
EU

247.482,00

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 

možnosti

2611-18-8217 
Mladi podjetniki 

2017-2019 (KRZS)

150037/PN8.2 -
Trajnostno 
vključevanje mladih 
na trg dela-14-20-Z-
SU

61.870,50

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 

možnosti

2611-18-8210 
Spodbude za 

zaposlitev mladih

150034/PN8.2 -
Trajnostno 
vključevanje mladih 
na trg dela-14-20-V-
EU

488.000,00

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 

možnosti

2611-18-8210 
Spodbude za 

zaposlitev mladih

150035/PN8.2 -
Trajnostno 
vključevanje mladih 
na trg dela-14-20-V-
SU

122.000,00

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 

možnosti

2611-18-8210 
Spodbude za 

zaposlitev mladih

150036/PN8.2 -
Trajnostno 
vključevanje mladih 
na trg dela-14-20-Z-
EU

1.002.000,00

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 

možnosti

2611-18-8210 
Spodbude za 

zaposlitev mladih

150037/PN8.2 -
Trajnostno 
vključevanje mladih 
na trg dela-14-20-Z-
SU

250.500,00

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 

možnosti

2611-19-8218 
AKTIVIUM Aktivno 
izobraževanje in 

usposabljanje 
mladih

150034/PN8.2 -
Trajnostno 
vključevanje mladih 
na trg dela-14-20-V-
EU

161.584,76



Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 

možnosti

2611-19-8218 
AKTIVIUM Aktivno 
izobraževanje in 

usposabljanje 
mladih

150035/PN8.2 -
Trajnostno 
vključevanje mladih 
na trg dela-14-20-V-
SU

40.396,19

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 

možnosti

2611-19-8219 200 
zaposlitev mladih

150036/PN8.2 -
Trajnostno 
vključevanje mladih 
na trg dela-14-20-Z-
EU

247.419,02

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 

možnosti

2611-19-8219 200 
zaposlitev mladih

150037/PN8.2 -
Trajnostno 
vključevanje mladih 
na trg dela-14-20-Z-
SU

61.854,76

Skupaj PN 8.2. 14.434.342,23

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-17-8311  
Celovita podpora 
pod.za aktivno 
staranje delovne 
sile  ASI (zaposleni 
del APZ)

160125/PN8.3 -
Aktivno in zdravo 
staranje-14-20-V-
EU

2.962.298,78

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-17-8311  
Celovita podpora 
pod.za aktivno 
staranje delovne 
sile  ASI (zaposleni 
del APZ)

160126/PN8.3 -
Aktivno in zdravo 
staranje-14-20-V-
SU

740.574,69

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-17-8311  
Celovita podpora 
pod.za aktivno 
staranje delovne 
sile  ASI (zaposleni 
del APZ)

160127/PN8.3 -
Aktivno in zdravo 
staranje-14-20-Z-
EU 1.974.865,85

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-17-8311  
Celovita podpora 
pod.za aktivno 
staranje delovne 
sile  ASI (zaposleni 
del APZ)

160128/PN8.3 -
Aktivno in zdravo 
staranje-14-20-Z-
SU

493.716,46

Skupaj PN 8.3. 6.171.455,78

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-16-9121 
Projektno učenje 
mlajših odraslih

160133/PN9.1 -
Aktivno 
vključevanje-14-20-
V-EU

948.890,40



Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-16-9121 
Projektno učenje 
mlajših odraslih

160134/PN9.1 -
Aktivno 
vključevanje-14-20-
V-SU

237.222,60

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-16-9121 
Projektno učenje 
mlajših odraslih

160135/PN9.1 -
Aktivno 
vključevanje-14-20-
Z-EU

769.867,96

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-16-9121 
Projektno učenje 
mlajših odraslih

160136/PN9.1 -
Aktivno 
vključevanje-14-20-
Z-SU

192.466,99



Skupaj PN 9.1. 2.148.447,95

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-17-9411 
Učne delavnice

160129/PN9.4 -
Spodbujanje 
socialnega 
podjetništva-14-20-
V-EU

1.706.188,00

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-17-9411 
Učne delavnice

160130/PN9.4 -
Spodbujanje 
socialnega 
podjetništva-14-20-
V-SU

426.547,00

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-17-9411 
Učne delavnice

160131/PN9.4 -
Spodbujanje 
socialnega 
podjetništva-14-20-
Z-EU

1.571.233,28

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-17-9411 
Učne delavnice

160132/PN9.4 -
Spodbujanje 
socialnega 
podjetništva-14-20-
Z-SU

392.808,32

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-18-9412 
SocioLab - Aktivno 
in povezano

160129/PN9.4 -
Spodbujanje 
socialnega 
podjetništva-14-20-
V-EU

383.276,77

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-18-9412 
SocioLab - Aktivno 
in povezano

160130/PN9.4 -
Spodbujanje 
socialnega 
podjetništva-14-20-
V-SU

95.819,19

Skupaj PN 9.4. 4.575.872,56

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-17-1121    
Kompetenčni centri 
za razvoj kadrov 

160137/PN10.1-
Krepitev enake 
dostopnosti 
vseživljenjskega 
učenja-14-20-V-EU

208.603,34



Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-17-1121    
Kompetenčni centri 
za razvoj kadrov

160138/PN10.1-
Krepitev enake 
dostopnosti 
vseživljenjskega 
učenja-14-20-V-SU

52.150,84

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-17-1121    
Kompetenčni centri 
za razvoj kadrov

160139/PN10.1-
Krepitev enake 
dostopnosti 
vseživljenjskega 
učenja-14-20-Z-EU

184.987,89

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

2611-17-1121   
Kompetenčni centri 
za razvoj kadrov

160140/PN10.1-
Krepitev enake 
dostopnosti 
vseživljenjskega 
učenja-14-20-Z-SU

46.246,98

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

1541-15-0031 
Izboljšanje 
enakega dostopa -
vseživljenjsko 
učenje

160137/PN10.1-
Krepitev enake 
dostopnosti 
vseživljenjskega 
učenja-14-20-V-EU

589.646,81

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

1541-15-0031 
Izboljšanje 
enakega dostopa -
vseživljenjsko 
učenje

160138/PN10.1-
Krepitev enake 
dostopnosti 
vseživljenjskega 
učenja-14-20-V-SU

147.411,69

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

1541-15-0031 
Izboljšanje 
enakega dostopa -
vseživljenjsko 
učenje

160139/PN10.1-
Krepitev enake 
dostopnosti 
vseživljenjskega 
učenja-14-20-Z-EU

756.856,58

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti

1541-15-0031 
Izboljšanje 
enakega dostopa -
vseživljenjsko 
učenje

160140/PN10.1-
Krepitev enake 
dostopnosti 
vseživljenjskega 
učenja-14-20-Z-SU

189.214,13

Skupaj PN 10.1. 2.175.118,26

Skupaj OP EKP 62.780.896,78

SKUPAJ
IP in OP EKP 88.137.428,78

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:
*Opomba: 

Sredstva integralnega proračuna so izkazana v skladu s sprejetim Rebalansom proračuna RS za leto 2019. 

Sredstva za OP EKP 2014-2020 se izkazuje v skladu s sprejetim Rebalansom proračuna RS za leto 2019 (v nadaljnjem 

besedilu: Rebalans 2019), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 19/19 dne 29. 3. 2019. Kot podlaga za pripravo predloga 

Rebalansa 2019 se je upoštevalo veljavni INOP 8.3. in vse predvidene spremembe NIO/operacij EKP zaradi nižje realizacije za 

leto 2018, ki je pomenila prenos v naslednja leta od 2019 do 2023, kar se je potrdilo z INOP 9.0. z dne 12.4.2019. Vse nadaljnje 

spremembe NIO/operacij EKP so se že uvrstile v predlog spremembe INOP 9.1. in so tudi zajete v predlog spremembe 

programov, uvrščenih v ukrepe APZ za leto 2019. V zgornjem izkazu je obseg sredstev Rebalansa 2019 v višini 62.780.896,78 

EUR za del projektov v NRP, ki se nanašajo na NIO/operacije EKP vključene v program ukrepov APZ in je višji od planiranega 

obsega v gradivu (47.852.755,08 EUR) saj se planira za leto 2019 zniževanje s pogodbami že dodeljenih sredstev, predvsem 

zaradi nerealiziranih učinkov do konca leta 2018. Izkazi po projektih v NRP sprejetega Rebalansa 2019 se bodo v teku leta 2019 

spreminjali, saj se po ZIPRS1819 lahko s soglasjem OU prerazporejajo sredstva med projekti v NRP preko evidenčnih projektov 

OU za posamezno PN. Glede na to, da se izkazuje zniževanje obsega sredstev za programe APZ, se je del sredstev že 

prerazporedilo na proračunske postavke OU, del sredstev slovenske udeležbe pa se bo zagotavljalo za pokrivanje primanjkljaja v 

delu socialnih transferov posameznikom in gospodinjstvom, ki so v finančnem načrtu MDDSZ v okviru Rebalansa 2019.  

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 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: /



Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani: /

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
V primeru predmetnega gradiva ne gre za oblikovanje predpisa ali za sprejemanje razvojnih in 
strateških dokumentov, zato vključevanje 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

mag. Ksenija Klampfer
                                            MINISTRICA

Priloga:

 predlog sklepa

Na podlagi tretjega odstavka 36. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 –
ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17) je Vlada Republike Slovenije 
na … seji … sprejela naslednji

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je sprejela Spremembo Načrta za izvajanje ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja za leto 2019.



Stojan Tramte                                                                              
GENERALNI SEKRETAR

Priloga:
- Sprememba Načrta za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2019

Sklep prejmejo: 
- ministrstva in vladne službe
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