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Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Analiza opravljanja pripravništva v RS– 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 in 65/14) je 
Vlada Republike Slovenije na ….. seji dne…… pod točko …..sprejela naslednji

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Analizo opravljanja pripravništva v Republiki 
Sloveniji ter predlogi sprememb oziroma ukrepov posameznih ministrstev.

2. Vlada Republike Slovenije z Analizo opravljanja pripravništva v Republiki Sloveniji seznani 
Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide Državnega zbora Republike Slovenije.

mag. Darko Krašovec
generalni sekretar

Prejmejo:
 vsa ministrstva
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo

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:
- dr. Anja Kopač Mrak, ministrica
- Peter Pogačar, državni sekretar
- Damjana Košir, generalna direktorica Direktorata za trg dela in zaposlovanje
- Irena Kuntarič Hribar, vodja Sektorja za vseživljenjsko učenje
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:
Odbor Državnega zbora RS za delo, družino, socialne zadeve in invalide je na svoji 7. redni seji v 
četrtek, 12. marca 2015, sprejel sklep št. 102-04/15-1/18, s katerim je pozval Vlado Republike 
Slovenije, da v roku treh mesecev pripravi celovito analizo opravljanja pripravništev za diplomante 
terciarnega izobraževanja, na področjih, ki se izvajajo predvsem v državni upravi oziroma v javnem 
sektorju, in sicer z vidika možnosti zaposlovanja ter potrebe po opravljanju pripravništev in posebnih 
strokovnih izpitov. Vlada Republike Slovenije naj bi omenjeno analizo predložila odboru skupaj z 
operativnim načrtom ureditve zaposlovanja diplomantov na obravnavanih področjih. 

Vlada Republike Slovenije je tako na 29. redni seji dne 2.4.2015 sprejela sklep št. 00702-3/2015/33 s 
katerim je naložila vsem ministrstvom in vladnim službam, da vsako na svojem področju, za 
ministrstvo, organe v sestavi, upravne enote in druge državne organe, javne agencije, javne zavode, 
javne gospodarske zavode, javne sklade in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, pripravijo 
analizo opravljanja pripravništev za osebe, ki so pridobile izobrazbo po višješolskih in visokošolskih 
študijskih programi in  jo v enem mesecu od sprejetja sklepa posredujejo Ministrstvu za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti. Na podlagi vseh prejetih podatkov je Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravilo Analizo opravljanja pripravništev v RS.

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 srednja podjetja ter 

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:
(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:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev
8. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
Gradivo na spletni strani ni bilo objavljeno zaradi kratkih časovnih rokov poleg tega sodelovanje 
javnosti pri pripravi gradiva ni potrebno.
9. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA



10. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Dr. Anja Kopač Mrak
Ministrica

Priloga:
 Predlog sklepa Vlade Republike Slovenije
 Analiza opravljanja pripravništva v RS
 Priloga gradivu Analiza pripravništva v RS - mednarodna primerjava in tabelarni pregled 

pripravništev po ministrstvih



Številka:

Ljubljana, 

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

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Analizo opravljanja pripravništva v Republiki 
Sloveniji ter predlogi sprememb oziroma ukrepov posameznih ministrstev.

2. Vlada Republike Slovenije z Analizo opravljanja pripravništva v Republiki Sloveniji seznani 
Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide Državnega zbora Republike Slovenije. 

mag. Darko Krašovec
generalni sekretar

Prejmejo:
 vsa ministrstva
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
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