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

ZADEVA: Akcijski načrt za izvajanje Resolucije o družinski politiki 2018-2028 »Vsem družinam 
prijazna družba«, s pregledom izvajanja za obdobje 2018-2020 – 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 v povezavi s 17. členom  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 Resolucije o družinski politiki 2018-
2028 »Vsem družinam prijazna družba«, s pregledom izvajanja za obdobje 2018-2020. 

                                                                                                 dr. Božo Predalič
                                                                                           GENERALNI SEKRETAR

Priloga:
- Akcijski načrt za izvajanje Resolucije o družinski politiki 2018-2028 »Vsem družinam prijazna 

družba«, s pregledom izvajanja za obdobje 2018-2020.
-

Prejmejo:
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
- Ministrstvo za pravosodje,
- Ministrstvo za finance,
- Ministrstvo za kulturo 
- Ministrstvo za okolje in prostor,
- Ministrstvo za zdravje,
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
- 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, v.d. generalnega direktorja Direktorata za družino.
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:

Akcijski načrt k Resoluciji o družinski politiki 2018–2028 »Vsem družinam prijazna družba«, v 
nadaljevanju: akcijski načrt) je del spremljanja uresničevanja Resolucije o družinski politiki 2018–
2028 »Vsem družinam prijazna družba« (Uradni list RS, št. 15/18), (v nadaljevanju: Resolucija). 
Temeljni strateški izhodišči akcijskega načrta sta Družinski zakonik (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 –
ZNOrg, 22/19 in 67/19 – ZMatR-C) ter Resolucija. Namen in cilj načrta je priprava pregleda 
uresničevanja izbranih kazalnikov, ter pregled seznama ukrepov in pravic v Republiki Sloveniji, ki 
neposredno vplivajo na položaj družin. Ker Resolucija v svoji zasnovi ni predvidevala medresorskega 
in združenega izvedbenega dokumenta, v katerem bi bili konkretno naslovljeni vsi ukrepi, nosilci 
ukrepov, kazalniki, rezultati in finančna sredstva po posameznih letih, je bilo spremljanje 
uresničevanja ukrepov in doseganje rezultatov za posamezno obdobje ter posamezni resor v 
preteklih letih oteženo, s tem pa tudi možnost načrtovanj novih učinkovitih ukrepov vse do leta 2028. 
Zaradi transparentnega in učinkovitejšega spremljanja izvajanja Resolucije po posameznih resorjih, 
je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ), v drugi 
polovici leta 2020, kot resorno ministrstvo, začelo intenzivno pripravljati medresorski izvedbeni 
dokument, zaradi česar je minister pristojen za družino, dne 11.11.2020 (št. dokumenta 0076-
1/2020/30) izdal Sklep o imenovanju Medresorske delovne skupine za aktivnosti pri pripravi in 
izvajanju Akcijskega načrta za izvajanje Resolucije o družinski politiki 2018-2028 »Vsem družinam 
prijazna družba« (v nadaljevanju: MDS), katere naloga je priprava medresorsko oblikovanih večletnih 
akcijskih načrtov in poročanje o uresničevanju le-teh. Ker je spremljanje izvajanja Resolucije 
dolžnost vseh resorjev, ki so nosilci posameznih ukrepov, je MDS pripravila prvega od štirih Akcijskih 
načrtov k Resoluciji o družinski politiki 2018–2028 »Vsem družinam prijazna družba«, ki bo služil kot 
pregled uresničevanja izvajanja Resolucije do sedaj, in tudi kot osnova za oblikovanje nadaljnjih 
ukrepov opredeljenih v naslednjih treh Akcijskih načrtih k Resoluciji, vse do leta 2028. S tem bodo 
lahko resorji zagotovili spremljanje izvajanja Resolucije, kot tudi zagotovili ustreznejše planiranje 
aktualnih ukrepov družinske politike. Deležniki so ukrepe iz Akcijskega načrta vključili v svoje 
strateške razvojne dokumente in zanje zagotovili proračunska sredstva v višini cca.1.200 mrd EUR. 
Natančne porabe sredstev še ni možno podati, saj realizacija za leto 2020 še ni v celoti zaključena. 

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 668.118,32 /

PP 170083
Javni socialnovarstveni programi 13.661.428,23 /

2611-11-0036

Izvajanje in 
sofinanciranje 
programov SV

PP 170082
Razvojni in eksperimentalni  
socialnovarstveni programi

1.561.593,00 /

2611-11-0051

Izplačevanje 
nadomestila v 
času SD 

PP 4115
Starševska nadomestila

361.710.510 /

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: 27.000
EU: 130.000 
Skupaj: 
157.000

/

Ministrstvo za 
delo, družino, 
socialne 
zadeve in 
enake 
možnosti

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 
1.025.102,98
SLO-V 
256.275,77
EU-Z 
527.108,06
SLO-Z
131.777,05
Skupaj: 
1.940.263,86

/



2611-20-9215
in
2611-20-9216

Razvoj in 
preizkušanje 
storitev 
socialnega 
vključevanja 
invalidov 

PP 160388 PN 9.2 - Spodbujanje 
razpoložljivih zdravstvenih in 
socialnih storitev – 14-20 – V - EU;

PP 160389 PN 9.2 - Spodbujanje 
razpoložljivih zdravstvenih in 
socialnih storitev – 14-20 – V -
SLO;

PP 160390 PN 9.2 - Spodbujanje 
razpoložljivih zdravstvenih in 
socialnih storitev – 14-20 – Z - EU;

PP 160391 PN 9.2 - Spodbujanje 
razpoložljivih zdravstvenih in 
socialnih storitev – 14-20 – Z -
SLO;

EU-V 
144.000,00
SLO-V 
36.000,00
EU-Z 
239.835,34
SLO-Z 
59.958,84
Skupaj: 
479.794,18

/

2611-11-0062

Sredstva za 
oskrbo rejencev

PP 7057
Rejnine

63.500,00 /

PP 4282 – Usposabljanje in 
izobraževanje za zaposlitev 5.200.000,00 /

PP 3595 – Spodbude 
delodajalcem za odpiranje novih 
delovnih mest in zaposlovanje 
težje zaposljivih oseb

2.900.000,00 /

Ministrstvo za 
delo, družino, 
socialne 
zadeve in 
enake 
možnosti

2611-16-0009

Ukrepi aktivne 
politike 
zaposlovanja

PP 3551 – Spodbude za 
zaposlitev brezposelnih oseb 18.500.000,00 /



Ministrstvo za 
delo, družino, 
socialne 
zadeve in 
enake 
možnosti

2611-17-8215 
Spodbude za 
trajno 
zaposlovanje 
mladih

2611-16-8214 -
Usposabljanje na 
delovnem mestu 
– mladi

2611-16-8213 -
Neformalno 
izobraževanje in 
usposabljanje za 
mlade

2611-16-8211 -
Krepitev 
svetovalnega 
dela z mladimi v 
ZRSZ

2611-18-8210 -
Spodbude za 
zaposlitev mladih

2611-18-8216 -
Spodbijanja 
podjetništva med 
mladimi

2611-18-8217 -
Spodbijanja 
podjetništva med 
mladimi

2611-19-8218 -
Inovativni projekti 
za zaposlovanje 
mladih

2611-19-8219 -
Inovativni projekti 
za zaposlovanje 
mladih

PP 150034 - 8.2. PN - Trajnostno 
vključevanje mladih na trg dela- V 
- 14-20 – EU

PP 150035 - 8.2. PN - Trajnostno 
vključevanje mladih na trg  dela- V 
- 14-20 – SL

PP 150036 - 8.2. PN - Trajnostno 
vključevanje mladih na trg dela - Z 
- 14-20 – EU

PP 150037 - 8.2. PN - Trajnostno 
vključevanje mladih na trg dela - Z 
- 14-20 - SL

EU –V 
4.425.677,73
SLO-V 
1.106.419,43
EU-Z 
4.988.465,34
SLO-Z
1.247.115,83
Skupaj:
11.767.678,33

/



Ministrstvo za 
zdravje

2771-18-0002

Duševno zdravje 
in odvisnosti od 
drog

PP 7083
Varovanje zdravja in zdravstvena 
vzgoja

1.203.186,00 /

3330-16-1723

Evalvacija in 
spremljanje 
kakovosti 
vzgojno-
izobraževalnega
sistema

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

PP150045 - Izboljšanje 
kompetenc in spodbujanje prožnih 
oblik učenja V - 14-20 – V-SLO

PP150046 - Izboljšanje 
kompetenc in spodbujanje prožnih 
oblik učenja V - 14-20 – Z-EU

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

65.220,00 /

3311-11-0006 

Izvajanje 
dejavnosti 
zavodov za 
usposabljanje

667410 
Dejavnost zavodov za 
usposabljanje

39.807,00

3311-11-0004  

Izvajanje 
programa 
osnovnošolskega 
izobraževanja ter 
prilagojenih, 
vzgojnih in 
posebnih 
programov

667210 
Dejavnost osnovnega šolstva

1.610.016

3311-11-0018  

Subvencioniranje 
šole v naravi

790910 
Subvencije za šolo v naravi 406.735,00

/

Ministrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in 
šport

3311-11-0025  
Podporne 
aktivnosti

483210 Učbeniki in učna 
tehnologija

4.425.530,40 /



3311-11-0025

Podporne 
aktivnosti 

PP 716010
Inovativni projekti, interesne 
dejavnosti mladine

14.000,00 /

3311-11-0012 –
Izvajanje 
dejavnosti 
izobraževanja 
odraslih

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

2.000,00 /

3340-17-0006 

Izvajanje javne 
službe na 
področju KD

PP 160186
Zavod za varstvo kulturne 
dediščine

16.200,00 /

Ministrstvo za 
kulturo

3340-18-0005 

Delovanje JAK

PP 131145
Javna agencija za knjigo 235.000,00 /

Ministrstvo za 
okolje in 
prostor

2511-11-0028
Premiranje 
varčevalnih vlog

PP 153253

Razpis za vključitev v Nacionalni 
stanovanjski varčevalni sklad

1.625 EUR /

SKUPAJ 426.627.580,32

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 Resolucije o družinski politiki 2018-2028 »Vsem družinam prijazna 

družba«, s pregledom izvajanja za obdobje 2018-2020 (AnReDP18-20)



1.
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 v 
povezavi s 17. členom 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 Resolucije o družinski politiki 2018-
2028 »Vsem družinam prijazna družba«, s pregledom izvajanja za obdobje 2018-2020. 

                                                                                                  dr. Božo Predalič
                                                                                           GENERALNI SEKRETAR

Priloga:
- Akcijski načrt za izvajanje Resolucije o družinski politiki 2018-2028 »Vsem družinam prijazna 

družba« (ReDP18-28), s pregledom izvajanja za obdobje 2018-2020

Prejmejo:
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
- Ministrstvo za pravosodje,
- Ministrstvo za finance,
- Ministrstvo za kulturo,
- Ministrstvo za okolje in prostor,
- Ministrstvo za zdravje,
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo



Priloga 2

OBRAZLOŽITEV

Akcijski načrt k Resoluciji o družinski politiki 2018–2028 »Vsem družinam prijazna družba«, v 
nadaljevanju: akcijski načrt) je del spremljanja uresničevanja Resolucije o družinski politiki 2018–2028 
»Vsem družinam prijazna družba« (Uradni list RS, št. 15/18), (v nadaljevanju: Resolucija). Temeljni 
strateški izhodišči akcijskega načrta sta Družinski zakonik (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 
22/19 in 67/19 – ZMatR-C) ter Resolucija. Namen in cilj načrta je priprava pregleda uresničevanja 
izbranih kazalnikov, ter pregled seznama ukrepov in pravic v Republiki Sloveniji, ki neposredno 
vplivajo na položaj družin.

Naloga države je, da pravočasno zazna spremembe na področju družinskega življenja in družinsko 
politiko oblikuje oziroma načrtuje tako, da odgovori na novonastali položaj ter pripravi čim ustreznejše 
oblike pomoči in podpore, zagotavlja enakost in socialno vključenost ter ščiti najranljivejše družbene 
skupine. Prav zato je še kako pomembno medresorsko spremljanje izvajanja Resolucije s strani vseh 
resorjev, ki so nosilci posameznih ukrepov. 

Ker Resolucija v svoji zasnovi ni predvidevala medresorskega in združenega izvedbenega dokumenta, 
v katerem bi bili konkretno naslovljeni vsi ukrepi, nosilci ukrepov, kazalniki, rezultati in finančna 
sredstva po posameznih letih, je bilo spremljanje uresničevanja ukrepov in doseganje rezultatov za 
posamezno obdobje ter posamezni resor v preteklih letih oteženo, s tem pa tudi možnost načrtovanj 
novih učinkovitih ukrepov vse do leta 2028. 

Zaradi transparentnega in učinkovitejšega spremljanja izvajanja Resolucije po posameznih resorjih, je 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ), v drugi 
polovici leta 2020, kot resorno ministrstvo, začelo intenzivno pripravljati medresorski izvedbeni 
dokument, zaradi česar je minister pristojen za družino, dne 11. 11. 2020 (št. dokumenta 0076-
1/2020/30) izdal Sklep o imenovanju Medresorske delovne skupine za aktivnosti pri pripravi in 
izvajanju Akcijskega načrta za izvajanje Resolucije o družinski politiki 2018-2028 »Vsem družinam 
prijazna družba« (v nadaljevanju: MDS), katere naloga je priprava medresorsko oblikovanih večletnih 
akcijskih načrtov in poročanje o uresničevanju le-teh. Samo s tesnim medsektorskim in 
interdisciplinarnim povezovanjem ter skupnim medsektorskim izvedbenim dokumentom je možno 
zagotoviti pomembne prvine družinske politike, kot so usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, 
stanovanjske politike, zagotavljanje enakih možnosti ne glede na osebne okoliščine, vzpostavljanje 
širokega spektra programov in storitev za družine ter prispevanje k stroškom za lažje vzdrževanje 
otrok in varstvo družin v posebnih življenjskih okoliščinah.

Ker je spremljanje izvajanja Resolucije dolžnost vseh resorjev, ki so nosilci posameznih ukrepov, je 
MDS pripravila prvega od štirih Akcijskih načrtov k Resoluciji o družinski politiki 2018–2028 »Vsem 
družinam prijazna družba« (v nadaljevanju: Akcijski načrt), ki bo služil kot pregled uresničevanja 
izvajanja Resolucije do sedaj, in tudi kot osnova za oblikovanje nadaljnjih ukrepov opredeljenih v 
naslednjih treh Akcijskih načrtih k Resoluciji, vse do leta 2028. S tem bodo lahko resorji zagotovili 
spremljanje izvajanja Resolucije, kot tudi zagotovili ustreznejše planiranje aktualnih ukrepov družinske 
politike. 

Zaradi učinkovitega in transparentnega pregleda uresničevanja izvajanja Resolucije od leta 2018 vse 
do leta 2028, se Vladi RS predlaga, da predmetno gradivo sprejme, saj služi kot pregled realizacije 
izvajanja ukrepov Resolucije v prvih treh letih, prav tako pa tudi kot vsebinska in strukturna podlaga za 
učinkovito pripravo vseh nadaljnjih periodičnih večletnih Akcijskih načrtov k Resoluciji, vse do leta 
2028.
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