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

ZADEVA: Izhodišča za udeležbo ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti mag. Ksenije Klampfer na 1. Svetu o staranju, ki bo potekal od 20. do 22. februarja 
2019 v Ankari, Turčija– 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, 
65/14in 55/17)je Vlada Republike Slovenije na …………. seji dne ………… sprejela naslednji 

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Izhodišča za udeležbo ministrice za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenije Klampfer na 1. Svetu o staranju, ki bo 
potekal od 20. do 22. februarja 2019 v Ankari, Turčija.

2. Vlada Republike Slovenije imenuje delegacijo v sestavi: 
- mag. Ksenija Klampfer, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
vodja delegacije;
- Nastia Flegar, vodja Kabineta ministrice, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, članica;
- mag. Senka Žerič, vodja Službe za koordinacijo evropskih zadev, Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, članica.

        Stojan Tramte
GENERALNI SEKRETAR 

Priloga: 
- Izhodišča za udeležbo ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

mag. Ksenije Klampfer na 1. Svetu o staranju
      
      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:
Mag. Senka Žerič, vodja Službe za koordinacijo evropskih zadev, 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:
/
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 letalske vozovnice in nastanitve 
za ministrico krije organizator dogodka. Stroške udeležbe za preostalo 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 2.000 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
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

Priloge: 

- Predlog sklepa Vlade RS 



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 Izhodišča za udeležbo ministrice za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenije Klampfer na 1. Svetu o staranju, ki bo 
potekal od 20. do 22. februarja 2019 v Ankari, Turčija.

2. Vlada Republike Slovenije imenuje delegacijo v sestavi: 
- mag. Ksenija Klampfer, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
vodja delegacije;
- Nastia Flegar, vodja Kabineta ministrice, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, članica;
- mag. SenkaŽerič, vodja Službe za koordinacijo evropskih zadev, Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, članica.

        Stojan Tramte
GENERALNI SEKRETAR 

Priloga: 
- Izhodišča za udeležbo ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

mag. Ksenije Klampfer na 1. Svetu o staranju

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



Izhodišča za udeležbo ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
mag. Ksenije Klampfer na 1. Svetu o staranju, ki bo potekal od 20. do 22. februarja 2019 

v Ankari, Turčija

I. Namen in program dogodka

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer se bo na 
povabilo turškega ministra za družino, delo in socialne storitve Zahra Zümrüta Selçukja od 20. do 21. 
februarja 2019 v Ankari udeležila 1. Sveta o staranju.

Val socialno-ekonomskega napredka je prinesel spremembe v vseh obdobjih našega življenja. Vse 
razvite družbe se soočajo s staranjem prebivalstva. Pričakovana življenjska doba človeštva se je v 
zadnjih 150 letih podvojila. Na podlagi statističnih ocen pričakujemo, da se bo število oseb, starih 60 
let ali več, do leta 2050 več kot podvojilo in bo naraščalo hitreje od vseh mlajših starostnih skupin.
Spremembe v demografski sestavi prebivalstva, kjer se zaradi različnih dejavnikov, kot so rodnost, 
smrtnost, preseljevanje, migracije, povečuje delež starejših prebivalcev nad 60 oz. 65 let v celotni 
strukturi prebivalstva, vplivajo na vsa področja gospodarskega in družbeno-socialnega življenja. 

Tudi v Turčiji, kljub relativno mladi populaciji, kjer delež starejšega prebivalstva trenutno znaša 8,5%, 
naj bi ta do leta 2060 dosegel 22,6%.

Staranje prebivalstva, ki predstavlja tako izzive in priložnosti, ne bo vplivalo zgolj na povečano 
povpraševanje po oskrbi za starejše v družbi, temveč bo zahtevalo aktiviranje sredstev za starejšim 
bolj prijazne pristope. Če so te naložbe učinkovito vodene, lahko družbe še naprej izkoristijo številne 
prispevke in potencial starajočega se prebivalstva. Za uresničitev teh ciljev na svetovni ravni je 
ključnega pomena sprejetje kolektivnega pristopa, ki bi podprl mehanizme odločanja, ki bi povečali ter 
ohranjali blaginjo starejših oseb.

Svet za staranje naj bi postal platforma za izmenjavo idej za reševanje težav, s katerimi se soočajo 
starejši ljudje in za: 
- ocenjevanje že implementiranih politik in napredka, ki je bil zabeležen na svetovni ravni; v okviru 

Madridskega mednarodnega načrta o ukrepanju glede staranja (MIPAA) ter Agende za trajnostni 
razvoj (SDGs);

- izmenjavo izkušenj in priporočenih praks ter razpravo o ukrepih za ozaveščanje javnosti o 
aktivnem staranju in pravicah starejših v okviru leta 2019 kot leta starejših v Turčiji;

- pripravo načrta za politiko staranja.

Glede na posledice demografskih sprememb, ki bodo v prihodnosti še bolj spremenile razmerja v 
strukturi prebivalstva tako na lokalni, regionalni in globalni ravni, je potrebna čim bolj celovita 
obravnava in čimhitrejše ukrepanje na vseh nivojih družbenega dogajanja. 

Prvega Sveta o staranju se bodo udeležili predstavniki mednarodnih organizacij, javnega in 
zasebnega sektorja, akademiki in predstavniki civilne družbe.

Pomembnost zavedanja učinkov starajoče družbe je poudarila turška ministrica za družino, delo in 
socialno varnost Fatma Betül Sayan Kaya na konferenci o politikah za enakost pri staranju (High-Level
Conference on Policies for Equal Ageing), ki jo je 25. in 26. januarja 2018 na Brdu organizirala 



Slovenija v sodelovanju z OECD. Že takrat je ministrica neformalno napovedala možnost organizacije
dogodka o staranju v Ankari. 

II. Sestava delegacije 

Dogodka se bodo udeležile:
- mag. Ksenija Klampfer, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, vodja 
delegacije;
- Nastia Flegar, vodja kabineta ministrice, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, članica;
- mag. Senka Žerič, vodja Službe za koordinacijo evropskih zadev, Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, članica.

III. Stroški udeležbe

Stroške letalske vozovnice in nastanitve za ministrico krije organizator. Stroške udeležbe za preostalo 
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 2.000 EUR.
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