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

ZADEVA: Poročilo o udeležbi Tilna Božiča, državnega sekretarja na Ministrstvu za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti na »Zaposlitvenemu sejmu«, ki je potekal 19. 
septembra 2019 v Beogradu, Srbija – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi 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 se je seznanila s Poročilom o udeležbi Tilna Božiča, državnega 
sekretarja na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na 
»Zaposlitvenemu sejmu«, ki je potekal 19. septembra 2019 v Beogradu, Srbija.

                                                                                   Stojan TRAMTE
                                                                                             GENERALNI SEKRETAR

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

socialne zadeve in enake možnosti na »Zaposlitvenemu sejmu«, ki je potekal 19. septembra 
2019 v Beogradu, Srbija

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
Ivana Vrh, 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:
Kratka obrazložitev
/

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 RS



Predlog sklepa Vlade RS

Na podlagi 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

S K L E P :

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom o udeležbi Tilna Božiča, državnega sekretarja 
na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na »Zaposlitvenemu sejmu«, ki je 
potekal 19. septembra 2019 v Beogradu, Srbija.

                                                            

                                                                      Stojan TRAMTE
                                                                                             GENERALNI SEKRETAR

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

socialne zadeve in enake možnosti na »Zaposlitvenemu sejmu«, ki je potekal 19. septembra 
2019 v Beogradu, Srbija

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



Poročilo o udeležbi Tilna Božiča, državnega sekretarja na Ministrstvu za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti na »Zaposlitvenemu sejmu«, ki je potekal 19. 

septembra 2019 v Beogradu, Srbija

Prvega septembra 2019 se je pričel izvajati sklenjeni Sporazum med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji in Protokol o 
izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju 
državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji. To prinaša bolj organiziran in bolj urejen način 
posredovanja ter zaposlovanja delavcev po vzoru zaposlovanja delavcev iz BIH.

Skladno s pričetkom izvajanja sporazuma sta Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in 
Nacionalna služba za zapošljavanje Republike Srbije, kot pristojna nosilca izvajanja sprejetega 
bilateralnega sporazuma, 19. septembra 2019 v Beogradu organizira prvi zaposlitveni sejem.

Namen sejma je bil informirati zainteresirano javnost o pričetku izvajanja sporazuma ter o pogojih in 
priložnostih za zaposlovanje v Sloveniji in predvsem povezati srbske iskalce zaposlitve s slovenskimi 
delodajalci. 

Sejma, na katerem je z razstavnim prostorom sodelovalo 20 slovenskih podjetij, sta se s strani 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti udeležila državni sekretar Tilen Božič 
ter generalni direktor Direktorata za trg dela in zaposlovanje Mitja Bobnar. 

S strani Republike Srbije sta se sejma udeležili državna sekretarka na Ministrstvu za delo, 
zaposlovanje, borčevsko in socialno politiko Bojana Stanić ter Sanja Gavranović s Sektorja za 
zaposlovanje na Ministrstvu za delo, zaposlovanje, borčevsko in socialno politiko.

Sejma so se udeležili tudi uslužbenci Nacionalne službe za zapošljavanje ter delegacija Zavoda RS za 
zaposlovanje. 

Državni sekretar Tilen Božič je obiskal vse prisotne delodajalce iz Slovenije. Nekatera podjetja (Revoz, 
UKC) so za iskalce zaposlitve pripravila tudi predstavitvena predavanja ali predstavitveni film. 
Sodelujoča podjetja so pri Zavodu RS za zaposlovanje v letošnjem letu objavila več kot 4.000 prostih 
delovnih mest. Z nastopom na sejmu so podjetja lahko krepila svojo znamko zaposlovalca med 
srbskimi iskalci zaposlitve ter opravila razgovore s srbskimi iskalci zaposlitve za delovna mesta, za 
katera na domačem trgu ne najdejo ustreznih kandidatov. 

Glede na obisk sejma je razvidno, da med domačimi delodajalci obstaja velik interes za udeležbo na 
zaposlitvenih sejmih v tujini. Presenetilo je tudi veliko število iskalcev zaposlitve v Srbiji, ki so želeli 
informacije Zavoda RS za zaposlovanje o pogojih zaposlovanja, življenja in dela v Sloveniji, 
saj je posebna predavanja na to temo v Sava centru skupaj obiskalo skoraj tisoč oseb.

Po zelo uspešno izvedenem zaposlitvenem sejmu, ki ga je obiskalo nekaj tisoč obiskovalcev, so 
delodajalci lahko zadovoljni z obiskom razstavnega prostora ter številom iskalcev zaposlitve, s katerimi 
so navezali stik in so primerni za nadaljnje selekcijske postopke. 
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