
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana

Gp.mizs@gov.si

Številka: 603-38/2019/5
Ljubljana, 7. september 2020
EVA /

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

ZADEVA: Predlog soglasja k višini prispevkov za opravljanje poslovodskega izpita za pridobitev 
naziva “Trgovski poslovodja/Trgovska poslovodkinja” za leto 2021, NOVO GRADIVO - predlog za 
obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi prvega odstavka 2. 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) in 
drugega odstavka 20. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 
79/06, 68/17, 46/19) je Vlada Republike Slovenije na … seji pod točko ... dne ………. sprejela 

S K L E P

Vlada Republike Slovenije izdaja soglasje k višini prispevkov za opravljanje poslovodskega izpita za 
pridobitev naziva “Trgovski poslovodja/Trgovska poslovodkinja” za leto 2021.

Višine prispevkov za posamezen izpit so naslednje:
PRAKTIČNI DEL CENA/EUR
Seminarska naloga z zagovorom 40,20 
Uporaba elektronskega poslovanja 40,20 
Poslovno komuniciranje v tujem jeziku 40,20 
Osnove statistike 40,20 
Poslovna matematika 40,20 

STROKOVNO – TEORETIČNI DEL CENA/EUR
Poznavanje blaga 40,20 
Gospodarsko poslovanje s trženjem 40,20 
Računovodstvo z osnovami poslovnih financ 40,20 
Psihologija prodaje 40,20 
Trgovinska zakonodaja 40,20 

POSLOVODNO – EKONOMSKI DEL CENA/EUR
Poslovodno – ekonomski del
*cena izpita v primeru, da kandidat predhodno opravi 
Strokovno-teoretični del izpita v celoti

201,00 
80,38* za oba dela 
izpita

PEDAGOŠKO – ANDRAGOŠKI DEL CENA/EUR
Pedagoško – andragoški del 201,00 



                                                                                     Dr. Božo Predalič
                                                                                  GENERALNI SEKRETAR

Priloge:
- Priloga 1: predlog Trgovinske zbornice Slovenije glede višine prispevka za opravljanje 
poslovodskega izpita za leto 2021;
-   Priloga   2:   predlog Sklepa Vlade Republike Slovenije.

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
- Trgovinska zbornica Slovenije

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:
Damir Orehovec, državni sekretar
mag. Nataša Kranjc, v.d. direktorica Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih
dr. Slavica Černoša, vodja Sektorja za višje šolstvo in izobraževanje odraslih
Borut Bajželj,  Sektor za srednje šolstvo
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:
V skladu z 20. členom Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju izvajalci mojstrskih, 
delovodskih oziroma poslovodskih izpitov kandidatom oziroma kandidatkam lahko zaračunajo  
prispevek za opravljanje teh izpitov. K ceni storitve si morajo pridobiti soglasje Vlade Republike 
Slovenije.
Skupna cena za opravl janje poslovodskega izp i ta za pridobitev naziva »Trgovski 
poslovodja/Trgovska poslovodkinja« s 1. januarjem 2021 ostaja nespremenjena, in sicer 804,00 eur.
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
OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 

oziroma projektih sprejetih proračunov.



II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

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

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Soglasje Vlade RS k višini prispevkov ne bo imelo finančnih posledic za državni proračun in tudi nima
vpliva na druga javno finančna sredstva.
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

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o DA



normativni dejavnosti:
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                            prof. dr. Simona Kustec 
                                                     MINISTRICA
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