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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Izhodišča za udeležbo ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti dr. Anje Kopač Mrak na 6. forumu Fundacije Eurofound, 13. – 14. 11. 2017, Dublin 
(Irska) – 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 ministrice za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti dr. Anje Kopač Mrak na 6. forumu Fundacije Eurofound, 
13. – 14. 11. 2017, Dublin (Irska). 

2. Vlada Republike Slovenije imenuje delegacijo v naslednji sestavi: 
- ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak,
- Neva Grašič, višja svetovalka v kabinetu, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti. 

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:
Neva Grašič, višja svetovalka v kabinetu, 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. Stroški letalskih kart, nočitve, dnevnic in 
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: 
 Vlada Republike Slovenije je sprejela izhodišča za udeležbo ministrice za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti dr. Anje Kopač Mrak na 6. forumu Fundacije Eurofound, 
14. – 15. 11. 2017, Dublin (Irska). 

 Predlog sklepa Vlade. 



Priloga 1: 

Izhodišča za udeležbo ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. 
Anje Kopač Mrak na 6. forumu Fundacije Eurofound, 14. – 15. 11. 2017, Dublin (Irska)

I. Namen in program obiska 

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) je tristranska 
agencija Evropske unije, katere vloga je zagotavljanje strokovnega znanja, raziskav in analiz 
ključnim deležnikom s področja socialnih politik EU. 

Forum Fundacije je dogodek na visoki ravni, ki se odvija vsaka štiri leta. Omogoča prostor za 
razpravo in združuje predstavnike nacionalnih vlad, socialnih partnerjev, institucij EU in 
strokovnjakov s področja delovnih pogojev in trajnostnega dela, industrijskih odnosov, sprememb 
na trgu dela, kakovosti življenja in javnih storitev, izzivov digitalne dobe za delo in zaposlovanje 
ter konvergence v Evropski uniji. 

Zaključki foruma bodo služili kot doprinos k razpravi in sodelovanju Republike Slovenije na 
Socialnem vrhu za pravična delovna mesta in rast, ki bo v Göteborgu, 17. novembra 2017. 

II. Stališče in teme pogovorov 

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak bo govorka 
na panelu o zaposlovanju in delovnih pogojih v državah članicah, v kontekstu konvergence politik 
na ravni EU. Na forumu se bosta odvila še dva strokovna panela na temo življenjskih standardov 
in socialne kohezije. 

Načelna usmeritev Slovenije je, da je ekonomska in socialna konvergenca v EU ključna za njeno 
dolgoročno stabilnost in enotnost. Ocenjujemo, da je le močna socialna dimenzija EU lahko 
zadosten povezovalni element za prihodnost integracije. Slovenija podpira nadaljnjo integracijo 
EU na socialnem področju, ki naj bo postopna in v katero naj bodo vključene vse države članice, 
ne le države euro območja. 

Ministrica bo v intervenciji izpostavila stališče Slovenije do evropskega stebra socialnih pravic, 
kjer se Slovenija zavzema za zagotavljanje minimalne ravni socialne zaščite na ravni EU, 
osnovne dohodkovne varnosti vseh državljanov EU ter pri vprašanjih minimalnih standardov 
kakovosti bivanja, dostojnega dela, varnega in zdravega delovnega okolja kot tudi enakih 
možnosti in enakosti spolov. 

V razpravi bo ministrica izpostavila dejavnike, ki vplivajo na aktualne spremembe v delovnih 
okoljih, med drugimi hiter razvoj tehnologij in drugi znanstveni preboji, novi načini organizacije 
dela, nova delitev dela na globalni ravni in demografske spremembe. 

Medtem ko inovativne storitve in poslovni modeli, ki jih omogoča digitalizacija, omogočajo 
povečanje učinkovitosti ter fleksibilnosti, imajo  po drugi strani znatne posledice za trg dela in 
organizacijo dela, kot so povečanje dohodkovnih neenakosti in zmanjšanje dostopa do sistemov 
socialne varnosti, kar bi se lahko za nekatere skupine delavcev izkazalo za negativno, če ne bo 
ustreznega ukrepanja na evropski in nacionalni ravni. 

Predstavila bo tudi dokument 'Za dostojno delo' ter aktualne spremembe na področju 
delovnopravne zakonodaje v Sloveniji.  



III. Sestava delegacije 

Sestava delegacije je naslednja: 
- dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
- Neva Grašič, višja svetovalka v kabinetu, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti. 



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 ministrice za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti dr. Anje Kopač Mrak na 6. forumu Fundacije Eurofound, 
13. – 14. 11. 2017, Dublin (Irska). 

2. Vlada Republike Slovenije imenuje delegacijo v naslednji sestavi: 
- ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak,
- Neva Grašič, višja svetovalka v kabinetu, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti. 

Mag. Lilijana Kozlovič
GENERALNA SEKRETARKA 

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