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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Izhodišča za udeležbo državne sekretarke na Ministrstvu za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti Martine Vuk na ministrski konferenci o enakosti spolov, ki bo 
potekala 8. novembra 2017, v Gothenburgu, Švedska – predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 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 in 65/14) je Vlada 
Republike Slovenije na …………. seji dne ………… sprejela naslednji 

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela izhodišča za udeležbo državne sekretarke na 
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Martine Vuk na ministrski 
konferenci o enakosti spolov, ki bo potekala 8. novembra 2017, v Gothenburgu, Švedska. 

2. Vlada Republike Slovenije imenuje delegacijo v naslednji sestavi: 
- Martina Vuk, državna sekretarka, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, vodja delegacije, 
- Neva Grašič, višja svetovalka v kabinetu, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, članica delegacije. 

Mag. Lilijana Kozlovič
GENERALNA SEKRETARKA 

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. Maruša Gortnar, vodja Sektorja za enake možnosti, Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti 
Neva Grašič, višja svetovalka, 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
 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 točko 6.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 
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 karte in nočitve za vodjo 
delegacije krijejo organizatorji, drugi stroški udeležbe se krijejo iz proračunske postavke Ministrstva 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 7172 – mednarodno sodelovanje. 

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

Dr. Anja KOPAČ MRAK 
      MINISTRICA 

Priloge: 

- Izhodišča za udeležbo državne sekretarke na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti Martine Vuk na ministrski konferenci o enakosti spolov, ki bo potekala 8. novembra 2017, v 
Gothenburgu, Švedska, 

- Predlog sklepa Vlade RS. 



Priloga 1: 

Izhodišča za udeležbo državne sekretarke na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti Martine Vuk na ministrski konferenci o enakosti spolov, ki bo 

potekala 8. novembra 2017, v Gothenburgu, Švedska

I. Namen obiska 

Švedska ministrica za enakost spolov Asa Ragner, pred Socialnim vrhom 2017, organizira ministrsko 
konferenco 'Kako enakost spolov lahko prispeva k pravičnim delovnim mestom in rasti', ki bo potekala 
8. novembra 2017 v Gothenburgu, Švedska.

Namen konference je poudariti pomen vključevanja vidika enakosti spolov za doseganje dobro 
delujočih in pravičnih trgov dela, trajnostnih sistemov socialne varnosti kot tudi vključujoče rasti. Na 
konferenci bodo sodelovali ministri in ministrice za enakost spolov iz držav članic EU, socialni 
partnerji, civilna družba ter raziskovalke in raziskovalci, ki bodo na podlagi svojih izkušenj prispevali k 
razpravi kako lahko strateške politike enakosti spolov v EU in na nacionalnih ravneh prispevajo k 
socialni Evropi. Zaključki konference bodo pomemben prispevek za Socialni vrh 2017 za pravična 
delovna mesta in rast, ki bo potekal na ravni predsednikov vlad držav članic EU, 17. novembra 2017 v 
Gothenburgu, Švedska.

Na konferenci bodo potekali trije paneli, ker bodo sodelovali ministri in ministrice, poslanec/poslanka 
Evropskega parlamenta ter predstavniki in predstavnice socialnih partnerjev in nevladnih organizacij. 
V razpravah bodo obravnavane sledeče teme:

1. Enakost spolov – pot k rasti,
2. Enakost spolov – pot k pravičnim delovnim mestom,
3. Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja – pot k enakosti spolov.

II. Program obiska in teme pogovorov  

Konference se bo udeležila državna sekretarka MDDSZ Martina Vuk, ki bo aktivno sodelovala v 
vsebinskih razpravah. Predstavila bo strateške zaveze Republike Slovenije za krepitev enakosti 
spolov, s poudarkom na politikah zaposlovanja ter usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja 
žensk in moških. Enaka ekonomska neodvisnost, polno uresničevanje potencialov žensk in moških v 
izobraževanju in zaposlovanju, ustrezni ukrepi in storitve za lažje usklajevanje dela in družinskih 
obveznosti žensk in moških, spodbujanje bolj uravnotežene porazdelitve starševskih obveznosti in 
neplačanega dela med ženske in moške, uravnotežena zastopanost v procesih odločanja so med 
prednostnimi področji politike enakosti spolov v Sloveniji, opredeljena v Resoluciji o nacionalnem 
programu za enake možnosti žensk in moških, 2015-2021.

Državna sekretarka bo predstavila konkretne ukrepe in dejavnosti (zakonodaja, programi, projekti, 
ozaveščanja), ki prispevajo h krepitvi enakosti spolov na področjih izobraževanja, zaposlovanja in 
ekonomske rasti ter osvetlila pristope s katerimi bi lahko dosegli bolj sistematično vključevanje vidika 
enakosti spolov v politike zaposlovanja in socialne varnosti.

Prispevek državne sekretarke in zaključki konference bodo služili kot pomemben doprinos k 
sodelovanju Republike Slovenije na Socialnem vrhu 2017 za pravična delovna mesta in rast.



III. Sestava delegacije 

Sestava delegacije je naslednja: 
- Martina Vuk, državna sekretarka, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, vodja delegacije, 
- Neva Grašič, višja svetovalka v kabinetu, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, članica delegacije. 



Priloga 2: 

Na podlagi 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 in 65/14) je Vlada 
Republike Slovenije na …………. seji dne ………… sprejela naslednji 

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela izhodišča za udeležbo državne sekretarke na 
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Martine Vuk na ministrski 
konferenci o enakosti spolov, ki bo potekala 8. novembra 2017, v Gothenburgu, Švedska. 

2. Vlada Republike Slovenije imenuje delegacijo v naslednji sestavi: 
- Martina Vuk, državna sekretarka, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, vodja delegacije, 
- Neva Grašič, višja svetovalka v kabinetu, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, članica delegacije. 

Mag. Lilijana Kozlovič
GENERALNA SEKRETARKA 

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