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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Seznanitev Vlade Republike Slovenije z Letnim poročilom o izvajanju ukrepov 

države na trgu dela za leto 2021 – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi prvega odstavka 145. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 

– ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. 

US, 189/20 – ZFRO, 54/21, 172/21 – ZODPol-G, 54/22 in 59/22 – odl. US) je Vlada Republike 

Slovenije na … seji … sprejela naslednji

SKLEP

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Letnim poročilom o izvajanju ukrepov države na trgu 

dela za leto 2021.

Barbara Kolenko Helbl
                                                                                         generalna sekretarka

Priloga:

 Letno poročilo o izvajanju ukrepov države na trgu dela za leto 2021

Prejemnik:

 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

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:

Mojca Pršina, generalna direktorica Direktorata za trg dela in zaposlovanje 

Nataša Vidmar, vodja sektorja za zaposlovanje

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:

Letno poročilo o izvajanju ukrepov na trgu dela v letu 2021 je ministrstvo, pristojno za delo, pripravilo 

v skladu s prvim odstavkom 145. člena Zakona o urejanju trga dela, na podlagi katerega enkrat letno 

seznani Vlado Republike Slovenije in ostale socialne partnerje s poročilom o izvajanju ukrepov po 

tem zakonu. Poročilo vsebuje podatke o izvajanju ukrepov na trgu dela v preteklem letu, o 

načrtovanih ukrepih v tekočem letu, o doseganju ciljev evropske politike zaposlovanja in povzetek 

opravljenih vrednotenj ukrepov in programov. Socialni partnerji v okviru Ekonomsko-socialnega sveta 

o letnem poročilu opravijo razpravo in podajo svoje mnenje. 

Socialni partnerji so se dne 23. 9. 2022 na 340. seji Ekonomsko-socialnega sveta seznanili z Letnim 



poročilom o izvajanja ukrepov na trgu dela za leto 2021 in opravili razpravo.

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

OBRAZLOŽITEV:

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 

proračuna:



7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: /

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: /

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani: /

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE

V primeru predmetnega gradiva ne gre za oblikovanje predpisa ali za sprejemanje razvojnih in 

strateških dokumentov, zato vključevanje javnosti ni potrebno.

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

normativni dejavnosti:
NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                            Luka MESEC

                                                MINISTER

Priloga:

 predlog sklepa



Na podlagi prvega odstavka 145. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 –

ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. 

US, 189/20 – ZFRO, 54/21, 172/21 – ZODPol-G, 54/22 in 59/22 – odl. US) je Vlada Republike 

Slovenije na … seji … sprejela naslednji

SKLEP

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Letnim poročilom o izvajanju ukrepov države na trgu dela 

za leto 2021.

Barbara Kolenko Helbl
                                                                                         generalna sekretarka

Priloga:

 Letno poročilo o izvajanju ukrepov države na trgu dela za leto 2021

Prejemnik:
 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
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