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

ZADEVA: Poročilo o udeležbi mag. Urbana Krajcarja, državnega sekretarja na Ministrstvu 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, na »Stockholmska pobuda: Pozitiven 
vpliv enakosti spolov na gospodarstvo EU«, ki je potekala od 3. do 4. decembra 2019 v 
Stockholmu – 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 je sprejela poročilo o udeležbi mag. Urbana Krajcarja, 
državnega sekretarja na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
na »Stockholmska pobuda: Pozitiven vpliv enakosti spolov na gospodarstvo EU«, ki je 
potekala od 3. do 4. decembra 2019 v Stockholmu.

       Stojan Tramte
GENERALNI SEKRETAR 

Priloga:
 Poročilo o udeležbi mag. Urbana Krajcarja, državnega sekretarja na Ministrstvu za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti, na »Stockholmska pobuda: Pozitiven vpliv 
enakosti spolov na gospodarstvo EU«, ki je potekala od 3. do 4. decembra 2019 v 
Stockholmu.

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 
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



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 je sprejela poročilo o udeležbi mag. Urbana Krajcarja, državnega 
sekretarja na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, na 
»Stockholmska pobuda: Pozitiven vpliv enakosti spolov na gospodarstvo EU«, ki je potekala 
od 3. do 4. decembra 2019 v Stockholmu.

                                                            

          Stojan Tramte
GENERALNI SEKRETAR 

Priloga:
 Poročilo o udeležbi mag. Urbana Krajcarja, državnega sekretarja na Ministrstvu za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti, na »Stockholmska pobuda: Pozitiven vpliv 
enakosti spolov na gospodarstvo EU«, ki je potekala od 3. do 4. decembra 2019 v 
Stockholmu.

Sklep prejmejo:

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



Poročilo o udeležbi mag. Urbana Krajcarja, državnega sekretarja na Ministrstvu za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, na »Stockholmska pobuda: Pozitiven vpliv 

enakosti spolov na gospodarstvo EU«, ki je potekala od 3. do 4. decembra 2019 v 
Stockholmu.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je prejelo vabilo švedske ministrice za 
enakost spolov Åse Lindhagen na Stockholmsko pobudo: Pozitiven vpliv enakosti spolov na 
gospodarstvo EU, ki je potekala od 3. do 4. decembra 2019 v Stockholmu. Dogodka se je udeležil 
državni sekretar mag. Urban Krajcar. 

Tema sestanka je bila vključevanje vidika spola v oblikovanje gospodarskih politik v EU ter okrepitev 
integracije načela enakosti spolov med predsedovanjem Svetu EU. Razprava je temeljila na 
dejavnostih prejšnjih predsedstev, cilj katerih je bil, da se bodo zaveze glede enakosti spolov z 
nadaljevanjem sistematičnega dela, spremljanjem nadaljnjih predsedstev ter zavzetim vodstvom EU 
lahko tudi uresničevale.

Teme, o katerih so razpravljali predstavnice in predstavniki držav, so:
- Vključevanje vidika spola na vseh področjih politike in procesov;
- Vključevanje vidika spola v proračun;
- Vključevanje vidika enakosti spolov v ekonomske politike EU;
- Boj proti nasilju zaradi spola;
- Povečanje vpliva EU kot globalnega akterja na področju enakosti spolov. 

Državni sekretar Krajcar je sodeloval v razpravi na temo integracije načela enakosti spolov v politike in 
procese. Pozdravil je idejo za vzpostavitev delovnega telesa za enakost v strukturi Evropske komisije, 
pri čemer je posebej poudaril, da mora biti znotraj širšega koncepta enakosti poseben poudarek dan 
enakosti spolov. 

Na podlagi delovnega sestanka so na švedskem Ministrstvu za zaposlovanje pripravili sklepni 
dokument z osrednjimi elementi strategije glede vključevanja načela enakosti spolov, ki so ga podprle 
vse države, ki bodo v prihodnje predsedovale Svetu EU. V dokument so na ministrstvu zapisali, da 
mora EU zagotoviti temeljne vrednote enakosti žensk in moških ter okrepiti prizadevanja za pravno in 
dejansko doseganje enakosti spolov na vseh področjih zasebnega in javnega življenja. S 
sistematičnim delom in spremljanjem nadaljnjih predsedstev EU, ter s strateškim in sistematičnim
izvajanjem, pa se bodo te zaveze lahko uresničile. 

Švedsko Ministrstvo za zaposlovanje bo omenjeni dokument posredovalo Evropski komisiji. 
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