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

ZADEVA: Odgovor Vlade Republike Slovenije glede okvirne časovnice poteka sprejema v 
Predlogu Dogovora o obuditvi socialnega dialoga naštetih zakonov
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……..redni seji dne………..pod točko…….  sprejela naslednji 

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je določila okvirno časovnico poteka sprejema v Predlogu Dogovora o 
obuditvi socialnega dialoga naštetih zakonov.

                                                                        mag. Janja Garvas Hočevar
                                                                  vršilka dolžnosti generalnega sekretarja

Priloga:
- Okvirna časovnica poteka sprejema v Predlogu Dogovora o obuditvi socialnega dialoga 

naštetih predlogov zakonov
Sklep prejmejo:

- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
- Ekonomsko – socialni svet

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:
Janez Cigler Kralj minister, Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti 
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
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:
Odgovor se nanašana na zahteve sindikalnih central za obuditev socialnega dialoga.
/
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
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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:
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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

 /

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:
/

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
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/
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

/

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Vladno gradivo nima finančnih posledic.

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
Pri pripravi gradiva sodelovanje javnosti ni potrebna.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Janez Cigler Kralj
     MINISTER

Priloga:
- predlog sklepa Vlade Republike Slovenije
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-
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,65/14in 55/17) je 
Vlada Republike Slovenije na ... redni seji dne ... pod točko ... sprejela naslednji 

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je določila okvirno časovnico poteka sprejema v Predlogu Dogovora o 
obuditvi socialnega dialoga naštetih zakonov.

                                                                         mag. Janja Garvas Hočevar
                                                                  vršilka dolžnosti generalnega sekretarja

Priloga:
- Okvirna časovnica poteka sprejema v Predlogu Dogovora o obuditvi socialnega dialoga 

naštetih predlogov zakonov

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
- Ekonomsko – socialni svet
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Okvirna časovnica poteka sprejema v Predlogu Dogovora o obuditvi socialnega dialoga 
naštetih predlogov zakonov

Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada RS) je v odgovoru na dopis sindikalnih 
central v zvezi z obuditvijo socialnega dialoga (vladno gradivo št. 10101-3/2021/2 z dne 11.8.2021) 
opredelila, da je socialni dialog pomembna demokratična pridobitev, zato se Vlada RS zavzema za 
njegovo ohranjanje in spoštovanje. Na podlagi slednjega je skupaj s socialnimi partnerji pričela 
pogajanja o obuditvi socialnega dialoga. Namen pogajanj je uskladiti Predlog dogovora o obuditvi 
socialnega dialoga (v nadaljnjem besedilu: Predlog dogovora). V okviru pogajanj je bila zahteva 
sindikalnih central, članic ESS, da  Vlada RS opredli časovnico do predlogov zakonov, zapisanih v 8. 
členu Predloga dogovora, in sicer: Zakona o debirokratizaciji, Zakona o nacionalnem demografskem 
skladu, Zakona o urejanju trga dela, Zakon o socialnovarstvenih prejemkih, Zakona o dolgotrajni 
oskrbi, Zakona o dohodnini, Zakona o davku na od dohodkov pravnih oseb, Zakona o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev, Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 

Vlada RS se zavzema za obuditev dialoga, pri tem pa predlaga, da se lahko nadaljuje razprava o 
posameznih predpisih, ki so jih izpostavile Sindikalne centrale članic Ekonomsko-socialnega sveta (v 
nadaljnjem besedilu: ESS) v Predlogu Dogovora o obuditvi socialnega dialoga, vendar se zaradi tega 
ne sme podaljševati postopek njihovega sprejemanja.  

Za v Predlogu Dogovora o obuditvi socialnega dialoga naštete predloge zakonov se predvideva 
naslednja okvirna časovnica obravnave:

1. Zakon  o  debirokratizaciji 
Prva obravnava bo na redni oktobrski seji Državnega zbora Republike Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: DZ RS).

 2. Zakon  o nacionalnem demografskem skladu 
Obravnava predloga zakona se skladno s sklepom DZ RS iz 16. 7. 2021 preloži na eno izmed 
naslednjih sej DZ RS.

3. Zakon  o  urejanju trga dela
Vlada bo obravnavala predlog še v mesecu oktobru 2021.

 4. Zakon  o  socialno  varstvenih prejemkih 
Vlada bo obravnavala predlog še v mesecu oktobru 2021.

 5. Zakon  o  dolgotrajni oskrbi 
Predvidoma bo prva obravnava v DZ RS v mesecu oktobru 2021.

6. Zakon o dohodnini 
Predvidoma bo prva obravnava v DZ RS v mesecu oktobru 2021. 

 7. Zakon  o  davku od dohodkov pravnih oseb  
Druga obravnava na matičnem delovnem telesu  bo predvidoma 6. 10. 2021.

 8. Zakon  o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
Vlada bo obravnavala predlog še v mesecu oktobru 2021.

9. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Resorno ministrstvo zakon še preučuje pripombe k predlogu, zato časovnica še ni znana.

Ob navedeni predvideni časovnici Vlada RS izpostavlja, da je med obravnavo v DZ RS možno vlagati 
amandmaje. To pa seveda pomeni, da je v tem času možna tudi obravnava na ESS.
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