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

ZADEVA: Poročilo o udeležbi delegacije Vlade Republike Slovenije na konferenci 
»Demografija, delovna mesta in rast: usmerjanje prihodnosti v centralni, vzhodni in 
jugovzhodni Evropi« v organizaciji Mednarodnega denarnega sklada in Hrvaške narodne 
banke, ki je potekala od 14. do 15. julija 2019 v Dubrovniku, Hrvaška – 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

Vlada Republike Slovenije je sprejela Poročilo o udeležbi delegacije Vlade Republike Slovenije 
na konferenci »Demografija, delovna mesta in rast: usmerjanje prihodnosti v centralni, vzhodni 
in jugovzhodni Evropi« v organizaciji Mednarodnega denarnega sklada in Hrvaške narodne 
banke, ki je potekala od 14. do 15. julija 2019 v Dubrovniku, Hrvaška.

        Stojan Tramte
GENERALNI SEKRETAR 

Priloga: 
- Poročilo o udeležbi delegacije Vlade Republike Slovenije na konferenci »Demografija, 

delovna mesta in rast: usmerjanje prihodnosti v centralni, vzhodni in jugovzhodni Evropi« v 
organizaciji Mednarodnega denarnega sklada in Hrvaške narodne banke.

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:
/
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



Mojca Faganel, višja svetovalka, Služba 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:
/

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 

- Poročilo o udeležbi delegacije Vlade Republike Slovenije na konferenci »Demografija, 
delovna mesta in rast: usmerjanje prihodnosti v centralni, vzhodni in jugovzhodni Evropi« 
v organizaciji Mednarodnega denarnega sklada in Hrvaške narodne banke.



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

Vlada Republike Slovenije je sprejela Poročilo o udeležbi delegacije Vlade Republike Slovenije 
na konferenci »Demografija, delovna mesta in rast: usmerjanje prihodnosti v centralni, vzhodni in 
jugovzhodni Evropi« v organizaciji Mednarodnega denarnega sklada in Hrvaške narodne banke, 
ki je potekala od 14. do 15. julija 2019 v Dubrovniku, Hrvaška.

        Stojan Tramte
GENERALNI SEKRETAR 

Priloga: 
- Poročilo o udeležbi delegacije Vlade Republike Slovenije na konferenci »Demografija, delovna 

mesta in rast: usmerjanje prihodnosti v centralni, vzhodni in jugovzhodni Evropi« v organizaciji 
Mednarodnega denarnega sklada in Hrvaške narodne banke.

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



Vlada Republike Slovenije je sprejela Poročilo o udeležbi delegacije Vlade Republike Slovenije 
na konferenci »Demografija, delovna mesta in rast: usmerjanje prihodnosti v centralni, vzhodni 

in jugovzhodni Evropi« v organizaciji Mednarodnega denarnega sklada in Hrvaške narodne 
banke, ki je potekala od 14. do 15. julija 2019 v Dubrovniku, Hrvaška.

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer se je udeležila 
konference Mednarodnega denarnega sklada in Hrvaške narodne banke, z naslovom »Navigating the 
Future in Central, Eastern and Southeastern Europe«, ki je potekala od 14. do 15. 7. 2019 v 
Dubrovniku. Ministrica je sodelovala na panelu z naslovom »Labour, demographics, and the way 
ahead«. 

Osnovne smernice konference so bile iskanje odgovorov na izzive demografskih sprememb in krčenja 
delovno aktivnega prebivalstva. Na treh različnih panelih je potekala razprava o:

- ukrepih in prilagoditvah gospodarstva na spremembe na trgu delovne sile,
- o učinkih tehnoloških sprememb in migracij na trg dela,
- o demografskih spremembah in prilagoditvah trga dela.

Udeleženci konference so razpravljali o gospodarskih trendih in razvojnih omejitvah, ki izhajajo iz 
pomanjkanja delovne sile in neusklajenosti med znanjem in spretnostmi s potrebami trga dela. Prav 
tako so se dotaknili vprašanj staranja prebivalstva, izseljevanja in vpliva teh demografskih sprememb 
na gospodarsko rast. 

Panelisti so izpostavili tudi potencialno vlogo tehnologije in drugih politik pri nevtralizaciji negativnega 
vpliva demografskih trendov. V tretjem panelu, kjer je sodelovala ministrica mag. Ksenija Klampfer, so 
udeleženci razpravljali o prihodnosti dela v srednji, vzhodni in jugovzhodni Evropi ter o vlogi vlad in 
zasebnega sektorja pri iskanju rešitev za negativna demografska gibanja in rast produktivnosti. 
Obravnavali so tudi fiskalne posledice sedanjih demografskih ovir in se osredotočali na izkušnje, ki so 
jih najuspešnejše države pridobile pri odzivanju na demografske izzive, vključno s tistimi, ki so 
posledica nezadostne ponudbe delovne sile. 

Ministrica mag. Klampfer je predstavila ukrepe, ki jih izvajamo v Sloveniji, pri čemer je posebno 
pozornost namenila:

- kompetenčnim centrom – KOC;

- celoviti podpori podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI;

- neformalnemu izobraževanju in usposabljanju zaposlenih;

- štipendijam za deficitarne poklice; 

- sofinanciranju kadrovskih štipendij;

- ukrepom, ki smo jih predlagali v okviru sprememb pokojninske zakonodaje, s katerimi 
poskušamo motivirati starejše, da bi dlje časa ostali na trgu dela.

Zaključke konference lahko strnemo v ugotovitev, da je potrebno skladno z demografskimi in 
tehnološkimi spremembami ves napor usmeriti v smeri iskanja rešitev, ki bodo omogočile gospodarsko 
rast. Ukrepi aktivne politike zaposlovanja morajo biti oblikovani tako, da zasledujejo cilje: 

- zmanjšanje števila dolgotrajno brezposelnih med vsemi brezposelnimi, in sicer s spodbujanjem in 
motiviranjem k aktivnosti in čim prejšnji vključitvi na trg dela;



- z okrepitvijo in ciljno usmerjenimi ukrepi za aktivacijo ostalih najbolj ranljivih skupin brezposelnih 
na trgu dela povečati zaposljivost in zaposlenost, predvsem mladih, starejših ter nizko-
izobraženih;

- z namenom odprave strukturne brezposelnosti okrepiti ukrepe usposabljanja in izobraževanja 
aktivnega prebivalstva (brezposelni, zaposleni in drugi iskalci zaposlitve) ter jim zagotoviti 
kompetence, znanja in spretnosti glede na potrebe trga dela. 
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