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

ZADEVA: Načrt za izvajanje ukrepov 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 dne …….. sprejela naslednji

SKLEP

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

Stojan Tramte                                                                              
GENERALNI SEKRETAR

Priloga: 
- Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2019

Prejmejo: 
- 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:
Jure Snoj, generalni direktor 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, ki ga na predlog ministra, pristojnega za delo, sprejme 
Vlada Republike Slovenije. Ministrstvo, pristojno za delo, v medresorskem usklajevanju 
socialne partnerje seznani z načrtom APZ, ti pa o njem podajo mnenje. Predlog načrta APZ za 
leto 2019 je pripravljen na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, 
št. 71/17) in določa okvir razpoložljivih sredstev za izvajanje programov in ukrepov APZ. 
Gradivo načrt APZ za 2019 je bilo dne 26. 10. 2018 obravnavano na 313. seji Ekonomsko-
socialnega sveta (v nadaljnjem besedilu: ESS), na kateri so se socialni partnerji z njim 
seznanili in sprejeli sklep, da se gradivo nadalje obravnava na Strokovnem odboru ESS za 
delo in socialne zadeve. Dne 9. 11. 2018 je strokovni odbor obravnaval predlog gradiva. 



Ključne pripombe socialnih partnerjev so bile: vloga socialnih partnerjev pri pripravi načrta 
APZ; proučiti možnost izvajanja programa znotraj drugega ukrepa; z vidika spoštovanja 
delovno pravne zakonodaje preveriti morebitne pomanjkljivosti internih kontrol in jih po potrebi 
dopolniti; vprašljivost izvajanja programov spodbujanja samozaposlovanja, zaradi možnosti 
spodbujanja prekarnosti; poudarjena je bila nujnost medresorskega sodelovanja; vsebinska in 
finančna okrepitev programov usposabljanja in izobraževanja; intenzivnejša vključitev v 
proces operativnega programa za naslednje finančno obdobje.
ESS je na 314. seji, dne 16. 11. 2018 sprejel sklepa, da se ESS strinja s poročilom 
Strokovnega odbora za delo in socialne zadeve, z dne 9. 11. 2018 v zvezi z načrtom APZ za 
leto 2019 in ugotavlja, da soglasja v zvezi z obravnavanim načrtom APZ za leto 2019 ni.
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  s redn ja  pod je t ja  te r  

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 a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko6.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 
(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

3.900.000,00

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

3.500.000,00*

Ministrstvo za 
delo, družino, 
socialne zadeve 
in enake 
možnosti

2611-16-0009 -
Ukrepi aktivne 
politike 
zaposlovanja

3551/Spodbude za 
zaposlitev 
brezposelnih oseb

27.756.532,00*

Skupaj integralna 
proračunska 
sredstva

35.156.532,00

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

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



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

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

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 

2611-17-8115  
Praktični 
programi za 
spodbujanje  
zaposlovanja

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

108.442,88



možnosti (MIC)

Ministrstvo za 
delo, družino, 
socialne zadeve 
in enake 
možnosti

1541-15-0021  
Dostop do 
delovnih mest 
za iskalce 
zaposlitve

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

1.742.408,66

Ministrstvo za 
delo, družino, 
socialne zadeve 
in enake 
možnosti

1541-15-0021  
Dostop do 
delovnih mest 
za iskalce 
zaposlitve

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

435.602,77

Ministrstvo za 
delo, družino, 
socialne zadeve 
in enake 
možnosti

1541-15-0021  
Dostop do 
delovnih mest 
za iskalce 
zaposlitve

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

894.948,16

Ministrstvo za 
delo, družino, 
socialne zadeve 
in enake 
možnosti

1541-15-0021  
Dostop do 
delovnih mest 
za iskalce 
zaposlitve

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

223.737,04

Skupaj PN 8.1. 33.540.356,63

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

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

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

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

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

2.543.500

Ministrstvo za 
delo, družino, 2611-17-8215

150035/PN8.2 -
Trajnostno 635.875



socialne zadeve 
in enake 
možnosti

Spodbude za 
trajno 
zaposlovanje 
mladih (TZM)

vključevanje mladih 
na trg dela-14-20-
V-SU

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

4.560.000

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

1.140.000

Ministrstvo za 
delo, družino, 
socialne zadeve 
in enake 
možnosti

1541-15-0022
Trajnostna 
vključitev mladih
na trg dela

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

2.384.644,26

Ministrstvo za 
delo, družino, 
socialne zadeve 
in enake 
možnosti

1541-15-0022 
Trajnostna 
vključitev mladih 
na trg dela

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

596.160.,82

Ministrstvo za 
delo, družino, 
socialne zadeve 
in enake 
možnosti

1541-15-0022 
Trajnostna 
vključitev mladih 
na trg dela

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

3.972.032,22

Ministrstvo za 
delo, družino, 
socialne zadeve 
in enake 
možnosti

1541-15-0022 
Trajnostna 
vključitev mladih 
na trg dela

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

993.007,70

Skupaj PN 8.2. 17.525.220

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

2.891.225,56

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

722.806,39

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

1.927.483,70



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

481.870,93

Skupaj PN 8.3. 6.023.386,58

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

1.099.370,40

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

274.842,60

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

883.387,96

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

220.846,99



Skupaj PN 9.1. 2.478.447,95

Ministrstvo za 
delo, družino, 
socialne zadeve 
in enake 
možnosti

1541-15-0029
Spodbujanje 
socialnega 
podjetništva

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

2.409.400

Ministrstvo za 
delo, družino, 
socialne zadeve 
in enake 
možnosti

1541-15-0029
Spodbujanje 
socialnega 
podjetništva

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

602.350

Ministrstvo za 
delo, družino, 
socialne zadeve 
in enake 
možnosti

1541-15-0029
Spodbujanje 
socialnega 
podjetništva

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

2.364.958

Ministrstvo za 
delo, družino, 
socialne zadeve 
in enake 
možnosti

1541-15-0029
Spodbujanje 
socialnega 
podjetništva

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

591.239,50

Skupaj PN 9.4. 5.967.947,50



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

167.530,14

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

41.882,54

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

148.564,46

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

37.141,12

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

896.484,69

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

224.121,17

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

638.359,11

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

159.589,78

Skupaj PN 10.1. 2.313.673,01

Skupaj OP EKP 67.849.031,67

SKUPAJ 103.005.563,67

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime 
proračunskega

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke 

Znesek za 
tekoče leto (t) Znesek za t + 1 



uporabnika 

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 smo navajali v skladu s sprejetim proračunom za leto 2019. Naknadno se 

bo izvedla prerazporeditev v višini 800.000,00 EUR iz proračunske postavke 3551 na postavko 3595.

Sredstva za OP EKP 2014-2020 se izkazuje v skladu s sprejetim Proračunom RS za leto 2019 in veljavnim INOP 

7.0., ki je bil potrjen 13.6.2017 kot podlaga za pripravo predloga proračuna RS za leto 2019. Vse spremembe INOP in 

posameznih NIO do vključno INOP 8.2., ki je veljaven od  9.7.2018 in zajema tudi spremembe programov, uvrščenih 

v ukrepe APZ za leto 2019, izkazujemo v spremembah sprejetega proračuna 2019 od 1.1.2018, in sicer s 

prerazporejanjem sredstev med projekti v NRP preko evidenčnih projektov OU za posamezno PN. Tako se je od 

1.1.2018 v NRP uvrstilo tudi nove projekte za NIO, ki so bili že zajeti v INOP 7.0., niso bili pa še potrjeni in uvrščeni v 

predlog proračuna RS za leto 2019.

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:

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:



Če se odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točki II.a, je 
povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna. 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:
/
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
Pri pripravi gradiva sodelovanje javnosti ni potrebno.
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

mag. Ksenija Klampfer
MINISTRICA

    Priloga: predlog sklepa
        



PREDLOG SKLEPA

Številka:
Ljubljana,

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 dne …….. sprejela naslednji

S K L E P

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

Stojan Tramte                                                                              
GENERALNI SEKRETAR

Priloga: 
- Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2019

Sklep prejmejo: 
- ministrstva in vladne službe
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