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

ZADEVA: NACIONALNI AKCIJSKI NAČRT – predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi prvega 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 ... redni seji dne ... pod točko ... sprejela naslednji

S K L E P :

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Nacionalni akcijski načrt, ki se posreduje Evropski komisiji.

2. Pristojna ministrstva poročajo Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti o 
izvedenih ukrepih iz Nacionalnega akcijskega načrta dvakrat letno (1. junij in 1. december). 

Priloga:
 Nacionalni akcijski načrt

Prejmejo:
 Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana
 Ministrstvo za notranje zadeve, Prešernova 25, 1001 Ljubljana
 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
 Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana
 Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
 Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
 Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
 Ministrstvo za obrambo, Vojkova 55, 1000 Ljubljana
 Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana 
 Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
 Služba Vlade RS za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana

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. Jurij Snoj, direktor Direktorata za trg dela in zaposlovanje
- Grega Malec, vodja Sektorja za delovne migracije

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

- Martina Vuk, državna sekretarka



- Peter Pogačar, državni sekretar
- mag. Jurij Snoj, direktor Direktorata za trg dela in zaposlovanje

5. Kratek povzetek gradiva:
Gradivo je pripravljeno na podlagi člena 59 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z 
dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (UL L št. 255 z dne 30. 9. 2005, str. 22) 
zadnjič spremenjeno z Direktivo 2013/55/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 
2013 o spremembi Direktive 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij in Uredbe (EU) št. 
1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI) (UL L 
št. 354 z dne 18. 12. 2013, str. 132) in SPOROČILA KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, 
SVETU IN EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU o ocenjevanju nacionalnih 
predpisov o dostopu do poklicev (COM/2013/0676 final), ki od držav članic zahteva, da opravijo 
pregled in posodobijo svoja pravila o kvalifikacijah, ki zakonsko urejajo dostop do poklicev ali 
poklicnih nazivov. Navedeni člen določa uvedbo obveznosti za države članice, da priglasijo seznam 
poklicev, ki jih regulirajo in ocenijo svojo zakonodajo o dostopu do reguliranih poklicev glede na 
načela nujnosti z vidika zaščite javnega interesa, sorazmernosti in nediskriminacije. Skladno z 
zahtevami direktive mora vsaka država članica pripraviti nacionalni akcijski načrt, v katerem 
predstavi oceno predpisov, ki regulirajo poklice, načrtovane spremembe kot tudi že sprejete 
spremembe na posameznih regulativnih področjih. Evropska komisija na podlagi nacionalnega 
akcijskega načrta poda poročilo, v katerem so zajeti ukrepi, ki naj bi jih države članice realizirale in 
lahko med drugim vključujejo začetek postopkov za ugotavljanje kršitev, če bodo ohranjene 
diskriminatorne ali nesorazmerne nacionalne zahteve.

Navedeno je potrebno realizirati, ker je bilo ugotovljeno, da regulacija neposredno vpliva na 22 % 
evropske delovne sile ali več kot 47 milijonov državljanov. Analiza ekonomskih učinkov regulacije je
pokazala, da bi lahko, odvisno od poklica, določen poklic opravljalo od 3 % do 9 % več ljudi, če bi
bile zahteve glede dostopa manj stroge. Poleg tega številne študije, ki jih je nedavno naročila
Komisija, kažejo, da bi bolj sorazmerna in razmeram na trgu prilagojena regulacija, npr. s sprostitvijo
najbolj omejevalnih in neupravičenih zahtev, povzročila večjo tržno dinamiko, ki bi vodila predvsem v
več odprtij trgov, več zagonskih podjetij in novih inovativnih storitev, ki bi jih na trg prinesli novi
udeleženci. Zaradi nižjih stopenj dobička bi prinesla tudi koristi za potrošnike v smislu nižjih cen.

Po navedbah Komisije bi izboljšanje dostopa do poklicev, zlasti s prožnejšim in preglednejšim 
regulativnim okoljem v državah članicah, omogočilo mobilnost usposobljenih strokovnjakov znotraj 
notranjega trga in čezmejno opravljanje poklicnih storitev. To bi moralo tudi pozitivno vplivati na 
stanje na področju zaposlovanja in izboljšati gospodarsko rast, zlasti zato, ker poklicne storitve v 
Uniji znašajo približno 9 % BDP. Rezultati bi morali spodbujati mobilnost strokovnjakov na enotnem 
trgu, pomagati ustvariti nova delovna mesta v zadevnih poklicnih sektorjih, izboljšati konkurenčnost 
teh in z njimi povezanih sektorjev ter omogočiti priložnosti za rast.

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 

NE



razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij
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

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

 /
II. Finančne posledice za državni proračun

/



II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
/

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
/

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

/
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
Sodelovanje javnosti ni potrebno.
/
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

          Martina Vuk
DRŽAVNA SEKRETARKA

Priloga:

- Nacionalni akcijski načrt
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