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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 in 47/13 – ZDU-1G)

je Vlada Republike Slovenije na 27. redni seji dne 3. 10. 2013 pod točko 6 sprejela naslednji

S K L E P :

Vlada Republike Slovenije je sprejela Enotni dokument za zagotovitev boljšega 1.

zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti (v nadaljnjem besedilu: 

Enotni dokument) z ukrepi po področjih in zavezuje posamezne resorje, da ukrepe iz 

Enotnega dokumenta realizirajo v skladu s predvidenim terminskim planom.

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o ustanovitvi stalne medresorske delovne 2.

skupine Vlade Republike Slovenije za zagotovitev boljšega zakonodajnega in 

poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti (v nadaljnjem besedilu: medresorska delovna 

skupina).

Koordinatorji posameznih resorjev, ki so člani medresorske delovne skupine, poročajo 3.

vodji operativne delovne skupine medresorske delovne skupine o izvedenih aktivnostih 

in realizaciji ukrepov iz Enotnega dokumenta trikrat letno, in sicer:

– za obdobje od 1. 1. do 30. 4. poročajo do 15. 5., 

– za obdobje od 1. 5. od 31. 8. poročajo do 15. 9.,

– za obdobje od 1. 9. do 31. 12. poročajo do 15. 1.

Operativna delovna skupina medresorske delovne skupine poroča Vladi Republike 4.

Slovenije o izvedenih aktivnostih in realizaciji ukrepov iz Enotnega dokumenta trikrat 

letno, in sicer:

– za obdobje od 1. 1. do 30. 4. poroča do 31. 5., 

– za obdobje od 1. 5. do 31. 8. poroča do 30. 9.,

– za obdobje od 1. 9. do 31. 12. poroča do 31. 1.

5. 3. in 6. točka Sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 31001-1/2012/5 z dne 26. 4. 2012,

na podlagi katerih je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo zadolženo za 

poročanje o izvajanju ukrepov iz Zahtev slovenske obrti in o izvajanju Akcijskega načrta 

za izvajanje Akta za mala podjetja, se razveljavita.

Peta alineja 3. točke Sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 01005-1/2012/96.

z dne 5. 7. 2012, na podlagi katerih je Ministrstvo za notranje zadeve (takratno 

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo) zadolženo za poročanje o izvajanju ukrepov 

iz Akcijskega programa za odpravo administrativnih ovir in zakonodajnih bremen, se 

razveljavi.



Pristojni resorji se zaradi morebitne dopolnitve Enotnega dokumenta opredelijo do 7.

predlogov iz dokumentov »Kisik za gospodarstvo« in »Nove pogodbe med delom in 

kapitalom za izhod iz krize« in stališča posredujejo najkasneje do 15. 10. 2013 

Ministrstvu za notranje zadeve in Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

PRILOGE: 

– Enotni dokument za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig 

konkurenčnosti

– Sklep o ustanovitvi stalne medresorske delovne skupine Vlade Republike Slovenije za 

zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti

– Pregled ukrepov Enotnega dokumenta za zagotovitev boljšega zakonodajnega in

poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti po posameznih področjih

– Seznam ukrepov po področjih

Mag. Miranda GROFF FERJANČIČ

NAMESTNICA GENERALNE SEKRETARKE

PREJMEJO:

ministrstva –

vladne službe–

z 2. točko sklepa imenovani–
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