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

ZADEVA: Informacija o pripravi izhodišč za socialni sporazum za obdobje 2021–2022 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, 65/14 in 55/17) je Vlada 
Republike Slovenije na … seji dne …sprejela naslednji

SKLEP:

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela  Informacijo o pripravi izhodišč za socialni sporazum za 
obdobje 2021 do 2022.

2. Ministrstva najpozneje do 31. avgusta 2020 pripravijo kratek predlog vsebin socialnega 
sporazuma s svojega področja, ki bodo podlaga za pripravo izhodišč za socialni sporazum. 

3. Ministrstva  sporočijo podatke o kontaktnih osebah za pripravo izhodišč za socialni sporazum
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti najpozneje do 31. avgusta
2020. 

Prejmejo:
- vsa ministrstva.

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. Cveto Uršič, državni sekretar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Suzana Tajnik, sekretarka, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
mag. Valentina Vehovar namestnica generalne direktorice, Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti
Andraž Bobovnik, vodja sektorja, 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:
Janez Ciglar Kralj, minister, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
mag. Cveto Uršič, državni sekretar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Mateja Ribič, državna sekretarka, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti



5. Kratek povzetek gradiva:
Dokument vsebuje kratko informacijo o pripravi izhodišč za socialni sporazum za Vlado RS za 
obdobje 2021-2022. 
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:
(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:

8. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Sodelovanje javnosti ni potrebno.
9. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: -

10. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                        mag. Cveto Uršič 
                     DRŽAVNI SEKRETAR

Priloga:

 Informacija o pripravi izhodišč za socialni sporazum za obdobje 2021–2022



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, 65/14 in 55/17) je Vlada 
Republike Slovenije na … seji dne …sprejela naslednji sklep:

SKLEP: 

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela  informacijo o pripravi izhodišč za socialni sporazum za 
obdobje 2021 do 2022.

2. Ministrstva najpozneje do 31. avgusta 2020 pripravijo kratek predlog vsebin socialnega 
sporazuma s svojega področja, ki bodo podlaga za pripravo izhodišč za socialni sporazum. 

3. Ministrstva Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sporočijo podatke 
o kontaktnih osebah za pripravo izhodišč za socialni sporazum najpozneje do 31. avgusta
2020. 

      dr. Božo Predalič
                                                     GENERALNI SEKRETAR

Prejmejo:
- vsa ministrstva.



Informacija o pripravi izhodišč za socialni sporazum za obdobje 2021-2022

V letu 2019 je bilo v splošni razpravi na področju minimalne plače, trga dela, pokojninske in davčne 
zakonodaje med socialnimi partnerji kot širšo strokovno javnostjo večkrat izražena pobuda oz. potreba 
po širšem splošnem socialnem sporazumu ali področno usmerjenem - razvojnem družbenem 
dogovoru. 

Socialni sporazum je ključni element socialnega dialoga, katerega osnovni namen je doseči soglasje 
med socialnimi partnerji o temeljnih ciljih in rešitvah sistemskih sprememb, ki jih pokriva socialni 
sporazum. Stranke socialnega sporazuma so organizacije, ki so članice Ekonomsko-socialnega sveta. 

Socialni sporazum za obdobje 2021 do 2022 naj vsebuje ključne cilje in ukrepe s posameznega 
področja resornega ministrstva. Na podlagi navedenega naj posamezna ministrstva tako pripravijo 
kratek predlog vsebin, za katere ocenjujejo, da bi jih bilo potrebno urediti v socialnem sporazumu in se 
hkrati opredelijo do predlogov socialnih partnerjev. 
Ministrstva so pri pripravi predloga vsebin s svojega delovnega področja, tudi takšnih, ki bi bile lahko 
uvrščene v okvir socialnega sporazuma, zavezana k izhodiščem za pripravo proračunov za prihodnji 
dve leti, k prioritetam s svojega delovnega področja in s tem tudi omejena z določenim obsegom 
sredstev. Skladno z 11. členom Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (Uradni list 
RS, št. 36/20) mora Vlada Republike Slovenije Državnemu zboru Republike Slovenije predložiti 
predlog rebalansa proračuna države najkasneje do 1. septembra 2020, skladno z 28. členom Zakona 
o javnih f i n a n c a h  ( U r a d n i  l i s t  R S ,  š t . 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 –
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) pa mora vlada predložiti predlog 
sprememb proračuna države za leto 2021 in predlog proračuna države za leto 2022 najkasneje do 1. 
oktobra 2020.

Ministrstva bodo svoje predloge posredovala do 31. 8. 2020. Pogajanja s socialnimi partnerji bodo 
potekala do okvirno leta 2021. Ocenjuje se, da bodo morebitni dogovori s socialnimi partnerji imeli 
posledice na izvrševanje proračuna v drugem polletju 2021.

Izhodišča za socialni sporazum posameznih ministrstev naj: 
- bodo kratka in transparentna, jasna
- ne vsebujejo zakonskih določb,
- bodo osnova potrebnim spremembam zakonodaje,
- se sklenejo za obdobje 2021-2022,
- vsebujejo tudi vsebinske reforme, potrebne za vpeljavo sprememb in modernizacijo 

kot odgovor na izzive prihodnosti in za dosego celovitih smotrov družbenega razvoja.
- vsebujejo okvirno oceno finančnih posledic za vsako koledarsko leto posebej. 
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