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ZADEVA: AKCIJSKI NAČRT ZA IZVAJANJE PROGRAMA ZA OTROKE 2020-2025, za obdobje 
2020-2022 – predlog za obravnavo
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) 
in pete alineje drugega odstavka 17. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 –
ZNOrg, 22/19 in 67/19 – ZMatR-C) je Vlada Republike Slovenije na ..... seji dne ..... sprejela 
naslednji 

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je sprejela Akcijski načrt za izvajanje Programa za otroke 2020-2025, za 
obdobje 2020-2022. 

mag. Janja Garvas Hočevar
vršilka dolžnosti generalnega sekretarja

Priloga:
Akcijski načrt za izvajanje Programa za otroke 2020-2025, za obdobje 2020-2022 

Prejmejo:
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
- Ministrstvo za kulturo 
- Ministrstvo za pravosodje 
- Ministrstvo za zdravje
- Ministrstvo za finance,
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
- Urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov,
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.

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 za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
Dušan Mikuž, generalni direktor Direktorata za družino.



3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
Članice Medresorske delovne skupine za aktivnosti pri pripravi in izvajanju Programa za otroke 
2020-2025:
dr. Nataša Demšar Pečak, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
mag. Nataša Bucik, Ministrstvo za kulturo,
Mija Cankar, Ministrstvo za pravosodje,
dr. Agata Zupančič, Ministrstvo za zdravje,
Simona Poljanšek, Ministrstvo za finance ,
dr. Mišela Mavrič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
Katarina Bervar Sternad, Pravno informacijski center nevladnih organizacij,
dr. Nina Mešl, Fakulteta za socialno delo, 
Adriana Aralica, Mirovni inštitut, 
Petra Zega, Zveza prijateljev mladine Slovenije,
Alja Skele, Slovenska fundacija za UNICEF, 
dr. Sara Jerebic, Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije.

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:

Vlada Republike Slovenije je 5. 11. 2020 potrdila nov Program za otroke 2020-2025. Spremljajoči 
Akcijski načrt za izvajanje Programa za otroke 2020-2025, za obdobje 2020-2022 (v nadaljnjem 
besedilu: AnPO20-22) je razdeljen na štiri vsebinske sklope oziroma prednostna področja, znotraj 
katerih se izvajajo aktivnosti za povečanje kakovosti življenja otrok in za vzpostavitev varovalnih 
dejavnikov za otroke iz socialno in ekonomsko šibkih okolij, za najbolj ranljive otroke ter varovalnih 
dejavnikov na področjih, ki jih zahteva sodobni čas s svojimi izzivi. Z AnPO20-22so opredeljene 
ranljive skupine otrok vključene v presečne oziroma horizontalne teme pri vseh programskih 
prednostnih področjih, s čimer se zagotavlja varovanje največjega interesa otrok. V preteklem letu je 
epidemija novega koronavirusa COVID-19 močno posegla na različna področja družinske politike in 
s tem zelo spremenila način življenja otrok kot tudi njihovih družin. Ker resorji v osnovi za izvajanje 
Programa finančnih sredstev za financiranje različnih programov in storitev v pomoč reševanja 
posledic pandemije ni predvidel, so bili primorani zagotoviti dodatna finančna sredstva za reševanje 
posledic pandemije, ki so v AnPO20-22 tudi opredeljena. V prvem triletnem Akcijskem načrtu je 
natančna opredelitev ukrepov in kazalnikov, in sicer za obdobje 2020-2022, ki so jih posamezni 
resorji vključili v svoje strateške razvojne dokumente in zanje zagotovili proračunska sredstva, in 
sicer v višini cca. 500 mio letno.

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

naslednjih treh letih DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije DA/NE

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij
DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/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

DA/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

2611-11-0056 

Sofinanciranje 
programov 
nevladnih 
organizacij

PP 4071
Programi v podporo družini 864.000,00 864.000,00

PP 170083
Javni socialnovarstveni 
programi2611-11-0036

Izvajanje in 
sofinanciranje 
programov SV

PP 170082
Razvojni in eksperimentalni  
socialnovarstveni programi

1.300.172,00 1.300.172,00

2611-11-0051

Izplačevanje 
nadomestila v 
času SD 

PP 4115
Starševska nadomestila

384.010.510,00 386.710.510,00

Ministrstvo za 
delo, družino, 
socialne 
zadeve in 
enake 
možnosti

2611-20-0005

Projekt Očka v 
akciji

(Action dad) 

EU PP 200033
SLO PP 200034

(sporazum št. 881669 —
Action dad — REC-AG-
2019 / REC-RGEN-WWLB-
AG-2019

SLO: 80.000
EU: 160.833

Skupaj:
240.000,00

SLO: 35.000
EU: 109.380

Skupaj:
144.380,00



2611-17-9131 do 
2611-17-9145

Večgeneracijski 
centri (VGC)

PP 160133 – PN 9.1 -
Aktivno vključevanje - 14-
20 - EU (V)

PP 160134 – PN 9.1 -
Aktivno vključevanje - 14-
20 - SLO (V)

PP 160135 – PN 9.1 -
Aktivno vključevanje - 14-
20 - EU (Z)

PP 160136 – PN 9.1 -
Aktivno vključevanje - 14-
20 - SLO (Z)

EU-V
919.150,52

EU-V 
1.025.102,98

SLO-V 
229.787,63

SLO-V 
256.275,77

EU-Z
450.676,11

EU-Z 
527.108,06

SLO-Z
112.669,03

SLO-Z
131.777,05

Skupaj:
1.712.283,29

Skupaj: 
1.940.263,86

/

2611-11-0062

Sredstva za 
oskrbo rejencev

PP 7140
Rejnine

86.000,00 65.000,00

2611-21-0402 

Dodatek 
novorojencem 
101. čl. 
ZIUPOPDVE-
COVID-19

PP211067
Solidarnostni dodatek za 
novorojence 101.čl. 
ZIUPOPDVE-COVID-19

18 mio 2 mio

2611-21-0403 

Dodatek dijakom 
37.čl. ZDUOP-
COVID-19

PP211099
Solidarnostni dodatek za 
dijake 37.čl. ZDUOP-
COVID-19

800.000,00 /

PP211066
Povečan znesek DNO 
94.čl. ZIUPOPDVE-COVID-
19

5,6 mio /2611-21-0401 

Dodatki otroci 93. 
in 94. čl. 
ZIUPOPDVE-
COVID-19

PP 211068
Solidarnostni dodatek za 
otroke 93.čl. ZIUPOPDVE-
COVID-19

19 mio /

Ministrstvo za 
delo, družino, 
socialne 
zadeve in 
enake 
možnosti

2611-11-0077
Sredstva za 
delovanje sistema

PP 200032
Predstavnik družine 50.000,00 44.000,00



2611-16-9121
Aktivno 

vključevanje in 
izboljšanje 

zaposljivosti 

(PUM-O)

PP 160133 – PN 9.1 -
Aktivno vključevanje - 14-
20 - EU (V)

PP 160134 – PN 9.1 -
Aktivno vključevanje - 14-
20 - SLO (V)

PP 160135 – PN 9.1 -
Aktivno vključevanje - 14-
20 - EU (Z)

PP 160136 – PN 9.1 -
Aktivno vključevanje - 14-
20 - SLO (Z)

EU-V
948.890,40

SLO-V 
237.222,60

EU-Z
772.809,18

SLO-Z
193.202,30

Skupaj:
2.152.124,48

EU-V
615.215,45

SLO-V
153.803,85

EU-Z
592.069,49

SLO-Z
148.017,36

Skupaj:
1.509.106,15

Ministrstvo za 
delo, družino, 
socialne 
zadeve in 
enake 
možnosti

Od 2611-21-9181
do 2611-21-9197

COVID-19

PP 200520-PN 9.1-
Aktivno vključevanje in 
pomoč najbolj ogroženim-
14-20-V-EU-COVID-19

PP 200521-PN 9.1 –
Aktivno vključevanje in 
pomoč najbolj ogroženim-
14-20-Z-EU-COVID-19

EU-V
880.687,50

EU-Z
563.062,50

Skupaj: 
1.443.750,00

EU-V
110.562,50

EU-Z
70.687,50

Skupaj: 
181.250,00

843.561,00 843.561,00

688.373,25 688.373,25

2711-18-0002

Duševno zdravje 
in odvisnosti od 
drog

PP 7083
Programi varovanja zdravja 
in zdravstvena vzgoja 

651.722,50 651.722,50

539.257,00 539.257,002711-18-0005

Zdravje na 
področju 
prehrane in 
telesne dejavnosti

PP 180050
Nacionalni program o 
prehrani in telesni 
dejavnosti 40.000,00 40.000,00

Ministrstvo za 
zdravje

2711-20-0002 

Ukrepi za 
obvladovanje 
nalezljivih bolezni

PP 7083 
Programi varovanja zdravja 
in zdravstvena vzgoja

10.000,00 10.000,00



Ministrstvo za 
zdravje

2711-20-0014 –

Medicinska in 
varovalna oprema

PP 200532 - PN9.1 -
Medicinska in varovalna 
oprema-14-20-V-
EUCOVID-19

PP 200533 - PN9.1 -
Medicinska in varovalna 
oprema-14-20-Z-
EUCOVID-
19

447.000,00 /

3330-16-9102

Skupaj za znanje 
- izvajanje 
aktivnosti 
podpornih 
mehanizmov 
pridobivanja 
znanja za 
pripadnike 
romskih skupnosti

PP 150060 – PN9.1-
Opolnomočenje ciljnih 
skupin-14-20-V-EU

PP 150062 – PN9.1-
Opolnomočenje ciljnih 
skupin-14-20-V-SLO

PP 150061 – PN9.1-
Opolnomočenje ciljnih 
skupin-14-20-Z-EU 

PP 150063 – PN9.1-
Opolnomočenje ciljnih 
skupin-14-20-Z- SLO

EU-V
642.957,09

SLO-V
160.739,27

EU-Z
38.952,68

SLO-Z
9.738,17

  Skupaj: 
852.387,21

/

10.000,00 15.000,003311-11-0012 

Izvajanje 
dejavnosti 
izobraževanja 
odraslih

PP 483110
Tuji jeziki promocija 
romskega jezika, družinsko 
branje v romskem jeziku 5.000,00 5.000,00

Ministrstvo za 
izobraževanje, 

znanost in 
šport

3311-11-0006 

Izvajanje 
dejavnosti 
zavodov za 
usposabljanje

PP 667410 
Dejavnost zavodov za 
usposabljanje

291.200,00 873.600,00



EU-V
2207.129,73

SLO-V
51.782,42

EU-Z
183.681,06

SLO-Z
45.920,27

Skupaj: 
488.513,49

EU-V
2207.129,73

SLO-V
51.782,42

EU-Z
183.681,06

SLO-Z
45.920,27

Skupaj: 
488.513,49

EU-V
2207.129,73

SLO-V
51.782,42

EU-Z
183.681,00

SLO-Z
45.920,27

Skupaj: 
488.513,49

EU-V
1181.489,20

SLO-V
45.372,30

EU-Z
160.943,24

SLO-Z
40.235,83

Skupaj: 
428.040,57

3330-16-1723

Evalvacija in 
spremljanje 
kakovosti 
vzgojno-
izobraževalnega
sistema

PP150044  - PN10.1-
Izboljšanje kompetenc in 
spodbujanje prožnih oblik 
učenja V - 14-20 – V-EU

PP 150045 – PN10.1-
Izboljšanje kompetenc in 
spodbujanje prožnih oblik 
učenja -14-20-Z-EU

PP150046 -  PN10.1-
Izboljšanje kompetenc in 
spodbujanje prožnih oblik 
učenja V - 14-20 Z-SLO

PP150047 - PN10.1-
Izboljšanje kompetenc in 
spodbujanje prožnih oblik 
učenja V - 14-20 – Z-SLO

EU-V
91.380,76

SLO-V
22.845,19

EU-Z
81.035,77

SLO-Z
20.258,94

Skupaj: 
215.520,66

EU-V
56.686,41

SLO-V
14.171,60

EU-Z
50.269,08

SLO-Z
12.567,27

Skupaj: 
133.694,38 

Ministrstvo za 
izobraževanje, 

znanost in 
šport

3311-11-0006 

Izvajanje 
dejavnosti 
zavodov za 
usposabljanje

PP 667410 
Dejavnost zavodov za 
usposabljanje

500.000,00 500.000,00



3311-11-0004  

Izvajanje 
programa 
osnovnošolskega 
izobraževanja ter 
prilagojenih, 
vzgojnih in 
posebnih 
programov

PP 667210 
Dejavnost osnovnega 
šolstva

2.500.000,00 2.700.000,00

15.000,00 15.000,00

14.000,00 /

8.600,00 8.600,00

3311-11-0025 

Podporne 
aktivnosti

PP 716910
Raziskovalne in strokovne 
naloge za  izobraževanje

10.000,00 10.000,00

PP 483210 
Učbeniki in učna 
tehnologija

5.000,00 5.000,00

9.000,00 9.000,00

20.000,00 20.000,00

3311-11-0025  

Podporne 
aktivnosti

PP 715310
Izobraževanje učiteljev

2.000,00 2.000,00

116.515,00 329.378,00

138.765,00 216.473,00

3311-11-0001  

Izvajanje 
predšolske vzgoje 
za ranljive 
skupine

PP 887210
Predšolska vzgoja otrok 
italijanske in madžarske 
narodnosti

2.500.000,00 2.700.000,00

3311-11-0004 –

Izvajanje 
osnovnošolskih 
programov

PP 914210 

Dopolnilni pouk maternega 
jezika za otroke drugih 
narodnosti

20.000,00 20.000,00

Ministrstvo za 
izobraževanje, 

znanost in 
šport

3311-11-0002 

Povečanje 
vključenosti otrok 
v predšolsko 
vzgojo

PP 180070

Krajši programi za 
predšolske otroke, ki niso 
vključeni v vrtec

138.765,00 216.473,00



3311-11-0002  

Povečanje 
vključenosti otrok 
v predšolsko 
vzgojo

PP 850810

Brezplačni vrtec za 
družine, ki imajo v vrtcu 
več otrok

23.256.900,00 23.256.900,00

PP 445510 

Računalniško 
opismenjevanje – vrtci,

100.000,00 100.000,00

PP 483010 

Računalniško 
opismenjevanje – osnovne 
šole, srednje šole, višje 
šole, zavodi za otroke in 
mladostnike s posebnimi 
potrebami, nižje glasbene 
šole

1.269.500,00 1.325.000,00

PP 448810 

Računalniško 
opismenjevanje – dijaški 
domovi

18.000,00 18.000,00

Ministrstvo za 
izobraževanje, 

znanost in 
šport

3311-17-0015

Računalniško 
opismenjevanje in 
informatika VIZ

PP 448210

Računalniško 
opismenjevanje – ljudske 
univerze

50.000,00 50.000,00

3340-17-0006 

Izvajanje javne 
službe na 
področju KD

PP 160186
Zavod za varstvo kulturne 
dediščine

1.000,00 1.000,00

3340-17-0006 

Izvajanje javne 
službe na 
področju KD

PP 160187
Javni zavodi - muzeji, arhivi 
in AVP

227.000,00 227.000,00

Ministrstvo za 
kulturo

3340-18-0005

Delovanje JAK
PP 131145
Javna agencija za knjigo 489.000,00 529.000,00



3340-17-0011

Izvajanje javne 
službe na 
področju 
umetnosti

PP 131084
Umetniški programi v 
javnih zavodih

284.910,00 284.914,00

3340-18-0012 

Spodbujanje 
kulturne 
ustvarjalnosti

PP 131075
Uprizoritvene umetnosti –
programi in projekt

40.000,00 40.000,00

3340-18-0012 

Spodbujanje 
kulturne 
ustvarjalnosti

PP 131077 
Glasbeni programi in 
projekti

50.000,00 50.000,00

3340-17-0010 

Ljubiteljska 
kultura

PP 131120
Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti

275.000,00 275.000,00

3340-17-0007   

Izvajanje javne 
službe – filmska 
in AV-kultura 

PP 131083 – Javni zavodi 
na področju filma in 
avdiovizualne kulture

34.140,00 34.740,00

Ministrstvo za 
kulturo

3340-17-0019

Programi v kulturi
in mediji

PP 131127
Slovenski filmski center 100.000,00 100.000,00

3340-17-0012

Vzgoja in 
izobraževanje na 
področju kulture

PP 131154 – Vzgoja in 
izobraževanje na področju 
kulture

50.300,00 50.300,00

Ministrstvo za 
pravosodje

2030-20-0014

Hiša za otroke

PP 200707

Hiša za otroke - NOR in 
EGP FM 14-21 - namenska 
sredstva finančnih 
mehanizmov 

PP 200708

Hiša za otroke - NOR in 
EGP FM 14-21 -slovenska 
udeležba

793.135.00
 (NOR FM)
139.965,00 

(SLO)

 skupaj
 933.100,00

415.480,00
 (NOR FM)

73.320
(SLO)

skupaj
488.800.00 



2030-18-0003 

Nadzor stečajnih 
upraviteljev, 
izvršiteljev in 
revizij mnenj 
cenilcev in 
izvedencev

PP 877710

Strokovne naloge v zvezi z 
dodelitvijo in odvzemom 
licenc steč. uprav. in 
izvršit. ter stroški revizij 
mnenj sodnih cenilcev in 
izvedencev

35.000,00 35.000,00 

2030-18-0007

Izobraževanje in 
usposabljanje v 
pravosodju 

2018 – 2021

PP 525010
Sredstva Centra za 
izobraževanje v pravosodju

52.624,00 52.624,00

Ministrstvo za 
pravosodje

2030-16-0008

Učinkovito 
pravosodje

PP 150048 –PN 11.1.-
Učinkovito pravosodje-14-
20- EU (V) 

PP 150049 – PN 11.1.-
Učinkovito pravosodje-14-
20- EU (Z) 

PP 150050 –PN 11.1.-
Učinkovito pravosodje-14-
20- SLO (V) 

PP 150051– PN 11.1.-
Učinkovito pravosodje-14-
20- SLO (Z)

EU-V
11.059,94

SLO-V
14.660,86

EU-Z
2.764,99
SLO-Z

3.655,21

Skupaj:
32.151,00

EU-V
11.059,94

SLO-V
14.660,86

EU-Z
2.764,99
SLO-Z

3.655,21

Skupaj:
32.151,00

Urad vlade za 
oskrbo in 
integracijo 
migrantov

1542-18-0001

Oskrba in 
integracija 
migrantov

PP 180009

Oskrba in integracija 
migrantov

652.935,40 652.935,40

SKUPAJ 474.779.093,77 431.890.468,74

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

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma 

projektih sprejetih proračunov.

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:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se 
bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih 
so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri 
uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma 
ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice 
porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni 
projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik 
izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma 
ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri 
obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je 
povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega 
proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov 
proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega 
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.

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/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: DA/NE
Pri pripravi gradiva sodelovanje javnosti ni predvideno.
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni 
subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..
Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu predpisa.)

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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

Janez Cigler Kralj
       MINISTER

Priloge: 
1. predlog sklepa Vlade
2. obrazložitev
3. Akcijski načrt za izvajanje Programa za otroke 2020-2025, za obdobje 2020-2022



Priloga 1

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) in 
pete alineje drugega odstavka 17. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 –
ZNOrg, 22/19 in 67/19 – ZMatR-C) je Vlada Republike Slovenije na ..... seji dne ..... sprejela naslednji 

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je sprejela Akcijski načrt za izvajanje Programa za otroke 2020-2025, za 
obdobje 2020-2022.

mag. Janja Garvas Hočevar
vršilka dolžnosti generalnega sekretarja

Priloga:
Akcijski načrt za izvajanje Programa za otroke 2020-2025, za obdobje 2020-2022 (AnPO20-22)

Prejmejo:
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
- Ministrstvo za kulturo 
- Ministrstvo za pravosodje 
- Ministrstvo za zdravje
- Ministrstvo za finance,
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
- Urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov,
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.



Priloga 2

OBRAZLOŽITEV

Vlada RS je 5. 11. 2020 potrdila nov Program za otroke 2020-2025 (v nadaljnjem besedilu: Program), 
ki je samostojen strateški dokument, katerega namen in cilj je bil določiti temeljne cilje in ukrepe na 
področju otrokovih pravic ter blaginje in kakovosti življenja otrok v obdobju 2020–2025. S tem 
dokumentom si država prizadeva dvigniti stopnjo blaginje otrok, zagotoviti vsem otrokom enake 
možnosti in pravice, okrepiti zaščito in varstvo ter izboljšati možnosti vključevanja in sodelovanja otrok. 
Program za otroke 2020-2025 je usklajen s temeljnimi mednarodnimi dokumenti kot tudi z razvojnimi 
dokumenti države, ki zadevajo otroke. 

Pri pripravi Akcijskega načrta za izvajanje Programa za otroke 2020-2025, za obdobje 2020-2022 (v 
nadaljnjem besedilu: Akcijski načrt), smo izhajali iz ključnega dokumenta na področju otrokovih pravic, 
in sicer iz Konvencije o otrokovih pravicah, kot tudi Strategije Sveta Evrope o otrokovih pravicah 2016-
2021, upoštevaje specifične vidike potreb in kakovosti življenja otrok v Republiki Sloveniji. Akcijski
načrt določa ključne cilje in ukrepe na prednostnih področjih otrokovih pravic v obdobju od 2020 do 
2022, s katerimi želijo ključni deležniki zagotovili čim višjo kakovost življenja in celovitega (celostnega) 
razvoja za vse otroke. Za dosego tega najpomembnejšega cilja so potrebni konkretni ukrepi in 
spremembe na, za otroke, ključnih področjih, kar je možno doseči le s trajnim medresorskim 
sodelovanjem. 

Akcijski načrt zaobjemata prednostna področja, znotraj katerih se izvajajo aktivnosti za povečanje 
kakovosti življenja otrok in za vzpostavitev varovalnih dejavnikov za otroke iz socialno in ekonomsko 
šibkih okolij, za najbolj ranljive otroke ter varovalnih dejavnikov na področjih, ki jih zahteva sodobni čas 
s svojimi izzivi, kot je na primer digitalno okolje. Natančna opredelitev ukrepov in kazalnikov je 
naslovljena v prvem od dveh Akcijskih načrtov.

Tako Program kot tudi spremljajoči Akcijski načrt zaobjemata naslednje temeljne cilje:
 dvig kakovosti življenja vseh otrok v Republiki Sloveniji, 

 izboljšanje socialno-ekonomskega položaja otrok,

 zagotavljanje varstva in zaščite otrok kot najbolj ranljivih članov družbe, 

 ustvarjanje spodbudnega okolja za optimalen razvoj potenciala otrok in njihove ustvarjalnosti, 
za razvoj njihove jezikovne in kulturne identitete ter pozitivne samopodobe, vzpostavitev 
sistemskega pristopa za posebno varstvo in zaščito otrok, na področjih, ki v sodobnem času 
predstavljajo polja tveganja, 

 na sistemski ravni zagotoviti participacijo otrok v postopkih, ki vplivajo na njihov položaj in 
kakovost življenja,

 zagotavljanje kakovostnega in široko dostopnega zdravstvenega varstva otrok,

 kakovostno in dostopno varstvo, vzgoja in izobraževanje otrok,

 zagotavljanje dostopnosti do kulture in kulturno-umetnostne vzgoje,

 zagotavljanje razvoja bralne pismenosti in bralne kulture, digitalne, medijske in drugih 
pismenosti otrok, 



 zagotavljanje sistematičnega spremljanja izvajanja opredeljenih ukrepov.

Deležniki ukrepe iz Akcijskega načrta vključujejo v svoje strateške razvojne dokumente in zanje 
zagotavljajo proračunska sredstva. Opredeljeni cilji in ukrepi so del družinske politike in se bodo 
izvajali v okviru načrtovanih politik resornega ministrstva. V določenem obsegu bodo ti cilji in ukrepi 
zadevali tudi druga področja, ki so v pristojnosti posameznih ministrstev, služb Vlade RS, lokalnih 
skupnosti in drugih deležnikov in bodo tako (ob uresničevanju) pomembno prispevali k izboljšanju 
blaginje otrok in zagotavljanju njihovih pravic.

V vsakem poglavju so opredeljeni cilji, ukrepi in kazalniki, finančni viri ter terminski načrt, ki so 
namenjeni spremljanju uresničevanja in doseganja rezultatov za navedena leta. Letne rezultate v 
sodelovanju z relevantnimi deležniki opredeljuje odgovorni nosilec, ki spremlja uresničevanje 
kazalnikov in doseganje načrtovanih rezultatov. 

Za izdelavo strateškega dokumenta je minister pristojen za družino imenoval tudi Medresorsko 
delovno skupino za aktivnosti pri pripravi in izvajanju »Programa za otroke 2020-2025« (v nadaljnjem 
besedilu: MDS) ki jo sestavljajo predstavniki resornih ministrstev, nevladnih organizacij ter drugih 
ustreznih deležnikov, ki celostno in obširno obravnavajo problematiko položaja otrok v Republiki 
Sloveniji. MDS spremljala izvajanje triletnih spremljevalnih akcijskih načrtov k Programu, ki bodo 
vključevali časovnico, kazalnike in nosilce ukrepov, pripravljala pa bo tudi poročila o izvajanju ukrepov 
triletnih akcijskih načrtov ter evalvirala uspešnost izvajanja ukrepov.

Ker je v preteklem letu epidemija novega koronavirusa močno posegla na različna področja družinske 
politike in s tem zelo spremenila način življenja otrok kot tudi njihovih družin, so v akcijskem načrtu 
opredeljena tudi sredstva namenjena različnim solidarnostnim dodatkom COVID-19. Ker v osnovi 
resorji za izvajanje Programa finančnih sredstev za financiranje različnih programov in storitev v 
pomoč reševanja posledic pandemije ni predvidel, so bili primorani zagotoviti dodatna finančna 
sredstva za reševanje posledic pandemije. 

V Akcijskem načrtu so tako opredeljena tudi dodatna sredstva namenjena različnim solidarnostnim 
dodatkom, kot so npr. za novorojence in ranljive skupine, sredstva namenjena nabavi računalniške 
opreme za učence in dijake za zagotavljanje enakih možnosti izobraževanja na daljavo, kot tudi 
sredstva za nabavo testov za samotestiranje učencev in dijakov...

V podporo strokovnim delavcem v vzgojno-izobraževalnih zavodih, družinam, otrokom in mladim so 
kulturne ustanove v času epidemije omogočile kakovostne kulturne vsebine tudi na daljavo. Otrokom 
in mladim ter družinam so v času omejenega dostopa na daljavo na voljo različne dejavnosti, od 
delavnic, poslušanja pravljic do ogledov predstav, filmov in razstav (marsikaj je dostopno brezplačno). 
S temi dejavnostmi prispevamo k dostopnosti kulture in umetnosti kot temeljne otrokove pravice, hkrati 
pa se zavedamo kakovostne kulturne vsebine lahko v taki situaciji pomembno prispevajo k boljšemu 
počutju otrok. Pomembno vlogo so v tem času odigrale tudi splošne knjižnice, ki so omogočale 
izposojo knjig ter spodbujale branje.
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