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ZADEVA: (naslov gradiva vlade) – Predlog zakona o spremembah Zakona o usklajevanju 
transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji – nujni 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

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga zakona o spremembah Zakona o 
usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji in ga pošlje v 
obravnavno Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku. 

Stojan Tramte
GENERALNI SEKRETAR

Priloga:
- Predlog zakona o spremembah Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in 

gospodinjstvom v Republiki Sloveniji

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

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
Predlagamo obravnavo in sprejem zakona po nujnem postopku v skladu s prvim odstavkom 143. 
člena Poslovnika Državnega zbora, saj je sprejem zakona nujen, da se preprečijo težko popravljive 
posledice za delovanje države. S predlaganim zakonom bodo na področju transferjev posameznikom 
in gospodinjstvom sprejeti ukrepi, ki bodo še vedno zagotavljali ustrezni socialno ekonomski položaj 
posameznikov. Predlog zakona usklajevanja transferjev vsebinsko ne spreminja, določa pa 
usklajevanje transferjev enkrat letno, kar pomeni večjo preglednost, poenostavitev in pravno varnost, 
saj bo višina uskladitve vnaprej predvidljiva. Z enotno uskladitvijo z rastjo cen življenjskih potrebščin 
se zasleduje primarni namen transferjev, ki je kritje višjih življenjskih stroškov. Hkrati to pomeni 
razbremenitev centrov za socialno delo, zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in upravnih 
enot. Prvostopnim organom bo tako ostalo več časa za neposredno delo s strankami.….**



3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
– mag. Ksenija Klampfer, ministrica
– Breda Božnik, državna sekretarka
– Tilen Božič, državni sekretar
– Špela Isop, sekretarka
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
– Špela Isop, sekretarka
5. Kratek povzetek gradiva:
Predlog zakona določa, da se transferji posameznikom in gospodinjstvom uskladijo enkrat letno, in 
sicer 1. marca  z rastjo cen življenjskih potrebščin v preteklem letu po podatkih Statističnega urada 
Republike Slovenije. Predlog določa nekatere redakcijske popravke, ki so posledica spremembe 
predpisov v zadnjih letih.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih DN       DA ENEA/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 

- 6,02 mio. 
eur

- 5,61 
mio. 
eur

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:
Sprejem predlaganega zakona bo pomenil  6,02 mio eur manj odhodkov za državni proračun na letni 
ravni v letu 2019 in 5,61 mio eur v letu 2020. Na področju starševskih nadomestil in družinskih 
prejemkov bo na letni ravni manj odhodkov državnega proračuna za 4,19 mio eur v letu 2019 in sicer 
0,29 mio eur manj na PP 3560, 1,67 mio eur na PP 3556, 2,23 mio eur manj na PP 4115. V letu 2020 
bo na področju družinskih prejemkov na letni ravni manj odhodkov državnega proračuna za 3,2 mio 
eur in sicer 0,55 mio eur manj na PP 3560 in 2,65 mio eur na PP 3556. Na področju denarnega 
nadomestila za primer brezposelnosti bo 1 mio eur manj na PP 1826 v letu 2019 in 1,35 mio eur v 
letu 2020. Za subvencijo študentske prehrane na PP 5629 bo v letu 2019 0,075 mio eur manj izplačil 



in 0,081 mio eur manj v letu 2020. Za državne in Zoisove štipendije bo na PP 7054 v letu 2019 0,5 
mio eur manj porabe in 0,9 mio v letu 2020. Na področju vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtvah 
vojnega nasilja bo v letu 2019 za 0,26 mio eur manj porabe na PP 6383, v letu 2020 pa 0,083 mio 
eur. 

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:/
 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
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
Pri pripravi predloga zakona javnost ni sodelovala, ker zaradi nujnosti obravnave predloga zakona 
sodelovanja z javnostjo ni bilo mogoče izvesti. 

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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

PODPIS PREDLAGATELJA             mag. Ksenija Klampfer
                                                                  MINISTRICA

Prilogi: 

– predlog sklepa



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

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga zakona o spremembah Zakona o usklajevanju 
transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji in ga pošlje v obravnavno 
Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku.

Stojan Tramte
generalni sekretar

Priloga:
- Predlog zakona o spremembah Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in 

gospodinjstvom v Republiki Sloveniji

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