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EVA: /

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

ZADEVA: Informacija o udeležbi ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti mag. Ksenije Klampfer na okrogli mizi »Prihodnost dela«, Davos, 21. januar 2020 –
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 informacijo o udeležbi ministrice za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenije Klampfer na okrogli mizi »Prihodnost dela«, 
Davos, 21. januar 2020.

        Stojan Tramte
GENERALNI SEKRETAR 

Priloga:
 Informacija o udeležbi ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. 

Ksenije Klampfer na okrogli mizi »Prihodnost dela«, Davos, 21. januar 2020 
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:
Nastia Flegar, vodja Kabineta ministrice, 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 letalskih vozovnic, hotelskih 
nočitev ter ostale stroške za 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 4.500,00 evrov.

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 Republike Slovenije;



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

Vlada Republike Slovenije je sprejela informacijo o udeležbi ministrice za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenije Klampfer na okrogli mizi »Prihodnost dela«, 
Davos, 21. januar 2020.

        Stojan Tramte
GENERALNI SEKRETAR 

Priloga: 
- Informacija o udeležbi ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. 

Ksenije Klampfer na okrogli mizi »Prihodnost dela«, Davos, 21. januar 2020

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



Informacija o udeležbi ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
mag. Ksenije Klampfer na okrogli mizi »Prihodnost dela«, Davos, 21. januar 2020

I. Vsebina okrogle mize

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer je prejela vabilo 
na razpravo o »Prihodnosti dela«, ki bo potekala v Davosu, Švici, 21. januarja 2020. 

Dogodek organizira svetovalna družba Whiteshield Partners, ki se ukvarja s strateškim svetovanjem, 
globalno strategijo in javnimi politikami. Podjetje bo v Davosu organiziralo okroglo mizo, na podlagi 
katere bodo v sodelovanju z Univerzo v Oxfordu pripravili letno poročilo o globalni odpornosti trgov
dela, v katerem bodo poudarjene dobre prakse pri krepitvi odpornosti trga dela in priporočenih 
ukrepov vladam in podjetjem. V poročilu bo Slovenija predstavljena, kot ena izmed držav z najbolj 
odpornim trgom dela na svetu. Dogodek bo predstavljal odlično priložnost za predstavitev nedavnih 
dosežkov Vlade RS na trgu dela ter razpravo o morebitnih nadaljnjih ukrepih z vidika »prihodnosti 
dela«.

Ministrica Klampfer bo na dogodku poudarila pomen uravnoteženega pristopa z vidika fleksibilnosti 
oblik dela in pravne, ekonomske in socialne varnosti delavcev. Orisala bo pretekle rešitve Ministrstva 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na tem področju v sklopu reforme trga dela, 
pokojninske reforme in drugih normativnih sprememb. Izpostavila bo vprašanje ali dejansko govorimo 
o »novih oblikah dela« ali o »novih načinih opravljanja dela« na podlagi sodobnih informacijsko-
komunikacijskih tehnologij, ki pa se lahko izvajajo znotraj že vzpostavljenih delovnopravnih struktur. 
Ob navedenem bo ministrica poudarila tudi pomen vseživljenjskega učenja in načrtovane aktivnosti 
ministrstva na tem področju v kontekstu vzpostavitve platforme za napovedovanje kompetenc.

II. Sestava delegacije 
Dogodka se bodo udeležili:

- mag. Ksenija Klampfer, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
- Nastia Flegar, vodja Kabineta ministrice,
- Tomislav Jurman, svetovalec v Kabinetu ministrice.

III. Stroški delovnega obiska
Gradivo nima večjih finančnih posledic na državni proračun. Stroške letalskih vozovnic, hotelskih 
nočitev ter ostale stroške za 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 4.500,00 evrov.
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