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

ZADEVA: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Družinskega zakonika – skrajšani 
postopek – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi drugega 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, 47/13 – ZDU – 1G, 65/14 in 
55/17) je Vlada Republike Slovenije na svoji … seji … sprejela:

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
Družinskega zakonika in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po 
skrajšanem postopku, skupaj s Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju 
rejniške dejavnosti. 

2. Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da Predloga zakona o 
spremembah in dopolnitvah Družinskega zakonika in Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti obravnava na isti seji zaradi vsebinske povezanosti obeh 
predpisov.

3. S tem sklepom se nadomesti sklep Vlade Republike Slovenije, št.        z dne 14. 2. 2019.

Stojan Tramte
GENERALNI SEKRETAR

Prejmejo:
 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 Ministrstvo za finance,
 Ministrstvo za pravosodje,
 Ministrstvo za javno upravo,
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
 Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije,
 Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
Predlagana novela zakona vsebuje manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona glede določitve 
načina prispevanja k stroškom oskrbe v rejništvu in v zavodu glede na sedaj veljavno ureditev v 
Družinskem zakoniku. V ta namen predlog zakona posega v dva odstavka 184. člena Družinskega 



zakonika, ki določata način prispevanja k stroškom oskrbe v rejništvu in v zavodu, pri čemer je 
ureditev glede prispevanja k stroškom oskrbe v rejništvu neposredno povezana z določbo 52. člena 
Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti, ki tudi ureja znižanje rejnine zaradi rednih prihodkov otroka. 
Sprememba te določbe v Družinskem zakoniku mora biti hkratna skupaj s spremembo 52. člena 
Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti. 
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- mag. Ksenija Klampfer, ministrica
- Breda Božnik, državna sekretarka
- Saša Mlakar, v.d. generalne direktorice
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
Pri pripravi predloga zakona niso sodelovali zunanji strokovnjaki.
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
- mag. Ksenija Klampfer, ministrica
- Breda Božnik, državna sekretarka
- Tilen Božič, državni sekretar
- Saša Mlakar, v.d. generalne direktorice
5. Kratek povzetek gradiva:
Predlog zakona ureja način določitve prispevka staršev v okviru preživljanja k stroškom oskrbe v 
primeru namestitve otroka v rejniško družino ali v zavod. Navedeno je po trenutni ureditvi predmet 
urejanja v veljavnem Zakonu o izvajanju rejniške dejavnosti ter v 184. členu Družinskega zakonika v 
primeru namestitve otroka v rejniško družino oziroma v zavod. S predlagano spremembo se želi 
pregledneje urediti način določitve prispevka k stroškom oskrbe, in sicer se prispevek, ne glede na 
vrsto namestitve (rejništvo, zavod), določi glede na odstotek materialnih stroškov kot dela rejnine. 
Predlog zakona določa prispevek k stroškom oskrbe le v primeru, če otrok te redne prihodke 
(preživnino, družinsko pokojnino) dejansko prejema. Predlog zakona tudi določa, da poplačilo 
stroškov oskrbe uredi skrbnik in o tem ne odloča več sodišče, kot to predvideva 184. člen 
Družinskega zakonika ali center za socialno delo s sklepanjem aneksov k rejniški pogodbi za namen 
znižanja oskrbnine, kot to določa prvi odstavek 52. člena Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti.

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

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Predlagana ureditev ne prinaša finančnih posledic za proračun in za druga javno finančna sredstva. 



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

Kratka obrazložitev

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

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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Mag. Ksenija Klamfer
ministrica

Prilogi:
- predlog sklepa
- predlog zakona



Na podlagi drugega 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, 47/13 – ZDU – 1G, 65/14 in 55/17) je 
Vlada Republike Slovenije na svoji … seji … sprejela

S K L E P

1. Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
Družinskega zakonika in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po skrajšanem 
postopku, skupaj s Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju rejniške 
dejavnosti. 

2. Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da Predloga zakona o 
spremembah in dopolnitvah Družinskega zakonika in Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti obravnava na isti seji zaradi vsebinske povezanosti obeh 
predpisov.

3. S tem sklepom se nadomesti sklep Vlade Republike Slovenije, št.        z dne 14. 2. 2019.

Stojan Tramte
GENERALNI SEKRETAR

Prejmejo:
 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 Ministrstvo za finance,
 Ministrstvo za pravosodje,
 Ministrstvo za javno upravo,
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
 Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije,
 Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.
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