Številka: 541-01/19-48/
Datum: 6. 12. 2019
Na podlagi 42., 126., 131. in 142. člena Poslovnika Državnega zbora je Odbor za delo,
družino, socialne zadeve in invalide kot matično delovno telo pripravil
POROČILO

k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu
in družinskih prejemkih (ZSDP-1C), skrajšani postopek, EPA 884-VIII.
Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je na 34. nujni seji 4. 12. 2019 kot
matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki ga je Državnemu zboru predložila
Vlada, s predlogom za obravnavo in sprejetje Predloga zakona po skrajšanem
postopku.
Kolegij predsednika Državnega zbora je na 51. seji 22. 11. 2019 sklenil, da se Predlog
zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih
prejemkih obravnava po skrajšanem postopku, zato ga je Odbor obravnaval na
podlagi 142. člena Poslovnika Državnega zbora.
Odboru je bilo posredovano gradivo, objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora:
– Zahteva za sklic nujne seje Odbora koalicijskih poslanskih skupin
– Predlog zakona
– Mnenje Zakonodajno-pravne službe
– Mnenje Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in
invalide Državnega sveta
– vloženi amandmaji kvalificiranih predlagateljev in
– Pregled amandmajev.
Pri delu Odbora so sodelovali predstavniki predlagatelja z ministrico za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenijo Klampfer, predstavnica Zakonodajnopravne službe Sladjana Ješić in predstavnik Komisije Državnega sveta za socialno
varstvo, delo, zdravstvo in invalide mag. Peter Požun.
V poslovniškem roku so s strani kvalificiranih predlagateljev amandmaje vložili :
–

LMŠ - Poslanska skupina Liste Marjana Šarca; SD - Poslanska skupina
Socialnih demokratov; SMC - Poslanska skupina Stranke modernega centra;
SAB - Poslanska skupina Stranke Alenke Bratušek; DeSUS - Poslanska
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–
–
–

skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije k 1., 2., 3., za novi 5.a
člen, 6., 9., 12., 15., 21., 22. in 24. členu.
NSi - Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati k 12. členu.
SDS - Poslanska skupina Slovenske demokratske Stranke k 16. in 17. členu.
Levica - Poslanska skupina Levica k 8., 9., 10., 11., 16., 17., 21. in 23. členu.
* * *

Predstavnica predlagatelja mag. Ksenija Klampfer je uvodoma predstavila Predlog
zakona, ki ne spreminja pravic oziroma ne uvaja novih, temveč dviguje nekatere
zneske posameznih pravic ter vsebuje manjše vsebinske in redakcijske spremembe.
Cilji predlaganega zakona so: maksimiranje otrokovih pravic, izboljšanje položaja
družin, kjer je mati ob rojstvu nezaposlena, izboljšanje položaja študentskih družin in
izboljšanje položaja družin z otroki, ki potrebujejo posebno nego in varstvo. Predlagana
novela zakona očetom ob rojstvu dvojčkov ali več hkrati živorojenih otrok podaljšuje
očetovski dopust za dodatnih deset dni za vsakega otroka. Pravica do starševskega
dopusta se uvaja tudi za rejnike, kadar je v rejniško družino nameščen otrok starejši od
11 mesecev in še ni zaključil prvega razreda osnovne šole. Predlagana novela tudi
dviguje najnižje izplačilo materinskega, očetovskega in starševskega nadomestila na
547.32 evra bruto (402.18 evra neto). Na to višino se dviguje tudi starševski dodatek za
starše, kadar niso upravičeni do materinskega, očetovskega oziroma starševskega
nadomestila, ker niso bili zavarovani za starševsko varstvo v zadnjih treh letih vsaj 12
mesecev; najpogosteje so to študenti in študentke. Z nekaterimi določbami predloga
novele bo odpravljena neskladnost slovenske zakonodaje z Direktivo 2011/98/EU. Med
drugim bodo pravice do družinskih prejemkov vezane na prijavljeno (stalno ali
začasno) prebivališče enega od staršev in/ali otroka in ne več na stalno prebivališče.
Odboru je bilo posredovano Mnenje Zakonodajno-pravne službe (ZPS), ki je Predlog
zakona preučila z vidika njegove skladnosti z Ustavo, pravnim sistemom in z
zakonodajno-tehničnega vidika in dala pripombe načelne in konkretne narave k: 1., 3.,
6., 9., 12., 15., 17., 21., 22. in 24. členu. Predstavnica ZPS je povedala, da vloženi
amandmaji koalicijskih poslanskih skupin sledijo pripombam Zakonodajno-pravne
službe. Opomnila je, da bo potrebno spremembam Predloga zakona prilagoditi Zakon
o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.
Opozorila je tudi, da bo treba glede na sprejete amandmaje preveriti medsebojno
skladnost določb predloga zakona, izrazila pa je pomisleke tudi glede jasnosti in
določnosti nekaterih sprejetih amandmajev.
Odbor je prejel tudi Mnenje Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo,
zdravstvo in invalide, ki ga je na seji Odbora predstavil njihov predstavnik. Komisija
Predlog zakona podpira. V razpravi Komisije je bilo v zvezi z določbami 8., 9., in 11.
člena Predloga zakona izpostavljeno vprašanje morebitne diskriminatornosti, ki bi jo
lahko sprožil predvideni zamik uveljavitve spremenjenih določb tretjega in četrtega
odstavka 43. člena, 46. člena ter drugega odstavka 63. člena veljavnega zakona na 1.
1. 2022, kot tudi vprašanje morebitnega negativnega vpliva tako arbitrarno določenega
datuma uveljavitve navedenih določb na nataliteto v naslednjih dveh letih. S strani
ministrstva je bilo pojasnjeno, da je zamik uveljavitve omenjenih določb na 1. 1. 2022
predviden izključno zaradi njihovih finančnih posledic, ki niso bile predvidene v
sprejetih proračunih za leti 2020 in 2021. Predstavnik interesov raziskovalne dejavnosti
v Državnem svetu je v ločenem mnenju opozoril, da bodo nekatere aktualne
predlagane spremembe in dopolnitve zakonodaje s področja starševskega varstva in
družinskih prejemkov negativno vplivale na rodnost v družbi oziroma bodo še dodatno
prispevale k hitrosti izumiranja slovenskega naroda.
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V razpravi so bili nekateri razpravljavci mnenja, da so bila zaradi rekordnega
proračuna, ki ga je Državni zbor sprejel, pričakovanja na področju ukrepov družinske
politike večja. Predlog zakona je na prvi pogled všečen, saj prinaša izboljšave (dodaten
starševski dopust, dvig najnižjega izplačila materinskega, očetovskega in starševskega
nadomestila), a na drugi strani njegovo izvajanje, kljub koalicijskim zavezam, zamika v
čas po letu 2022. Najnižje izplačilo materinskega, očetovskega in starševskega
nadomestilo, ki naj bi znašalo 402,18 evra neto, ne bo preprečevalo revščine. Prag
dejanske revščine znaša 613 evrov, kratkoročni minimalni življenjski stroški pa
mesečno znašajo 442 evra. Odbor je sprejel svoj amandma, ki določa, da je najnižje
izplačilo nadomestila vezano na osnovni znesek minimalnega dohodka in ne bo
določen nominalno, enako bo veljalo tudi za starševski dodatek. Povedano je bilo, da
so ukrepi Predloga zakona dobrodošli, a žal ne bodo zadostovali za korenito
spremembo v smeri izboljšanja družinske politike. Pri tem bi se lahko zgledovali po
družinski politiki v skandinavskih državah, kjer so ženske bolj vpete v politiko in
gospodarstvo. Družinska politika v Sloveniji je naravnana večinoma socialno, saj je
vezana na dohodke in premoženje družine. Izraženo je bilo mnenje, da obstajajo samo
trije univerzalni družinski dohodki, med katerimi pa ni otroškega dodatka, ki pa bi, po
mnenju razpravljavke, moral biti univerzalen. V skladu s tem je bil vložen amandma
Poslanske skupine NSi, s katerim so predlagali zvišanje zneska pomoči ob rojstvu
otroka z 280 evrov na 500 evrov, z namenom izboljšanja demografske slike in enkratne
pomoči staršem ob povečanju družine. Opozorjeno je bilo tudi, da bo z
neusklajevanjem materinskega, očetovskega in starševskega nadomestila ter
nadomestila v času odmora za dojenje, proračun celo prihranil okoli štiri milijone evrov
letno. Ministrstvo je kot razlog za neusklajevanje navedlo, da upravičenec prejema
nadomestilo v višini sto odstotkov plače zadnjih mesecev in bi ob usklajevanju prejel
višje nadomestilo od plače. V Poslanski skupini SDS so bili mnenja, da je omenjeni
razlog neutemeljen in predlagali amandma, saj se po njihovem mnenju nadomestila
prejema zaradi zavarovalnega principa, po katerem se vsi prejemki usklajujejo.
* * *
Odbor je sprejel amandmaje:
– LMŠ - Poslanska skupina Liste Marjana Šarca; SD - Poslanska skupina
Socialnih demokratov; SMC - Poslanska skupina Stranke modernega centra;
SAB - Poslanska skupina Stranke Alenke Bratušek; DeSUS - Poslanska
skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije k 1., 2., 3., za novi 5.a
člen, 6., 9., 15., 22. in 24. členu.
– NSi - Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati k 12. členu.
– SDS - Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke k 17. členu.
– Levica - Poslanska skupina Levica k 8., 10., 11., 21., 23. členu.
Odbor ni sprejel:
– Levica - Poslanska skupina Levica k 16. in 17. členu
– SDS - Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke k 16. členu
Brezpredmetni so postali amandmaji
– LMŠ - Poslanska skupina Liste Marjana Šarca; SD - Poslanska skupina
Socialnih demokratov; SMC - Poslanska skupina Stranke modernega centra;
SAB - Poslanska skupina Stranke Alenke Bratušek; DeSUS - Poslanska
skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije k 12. in 21. členu.
Poslanska skupina Levica ja amandma k 9. členu umaknila.
***
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Odbor je na podlagi osmega odstavka 131. člena Poslovnika Državnega zbora sprejel
svoj amandma:
9. člen
Drugi odstavek 46. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(2) Izplačilo nadomestila za polno odsotnost z dela ne more biti nižje od
seštevka usklajene višine osnovnega zneska minimalnega dohodka, kot ga
določata zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke in zakon, ki ureja
usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom ter zneska davkov in
obveznih prispevkov za socialno varnost za upravičenca, ki v davčnem letu, v
katerem prejema nadomestilo, ne uveljavlja olajšav za vzdrževane družinske
člane skladno z zakonom, ki ureja dohodnino, in ki razen nadomestila, nima
drugih obdavčljivih dohodkov, ki bi vplivali na višino splošne olajšave."
Obrazložitev:
Amandma je povezan z amandmajem k 11. členu.
* * *
Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih
Predloga zakona ter jih sprejel.
Glede na sprejete amandmaje je na podlagi prvega odstavka 133. člena
Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo Dopolnjenega predloga
zakona, v katerega so vključeni sprejeti amandmaji. Dopolnjen predlog zakona je
sestavni del tega poročila.
* * *
Odbor je sprejel še naslednji s k l e p:
Odbor na podlagi drugega odstavka 59. člena Poslovnika Državnega zbora
predlaga Kolegiju predsednika Državnega zbora, da v predlog dnevnega reda 14.
seje Državnega zbora uvrsti Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, skrajšani postopek, EPA
884-VIII.
Za poročevalca Odbora na seji Državnega zbora je bila določena podpredsednica
Odbora Mojca Žnidarič.

Tina Premik
sekretarka

Podpredsednica
Mojca Žnidarič, l.r.
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in
družinskih prejemkih (ZSDP-1C), skrajšani postopek
1. člen
(Člen je črtan).
2. člen
V Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, 26/14,
90/15, 75/17 – ZUPJS-G in 14/18) se v 2. členu za besedilom člena, ki se označi
kot prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) S tem zakonom se v slovenski pravni red prenaša Direktiva 2011/98/EU
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o enotnem postopku
obravnavanja vloge za enotno dovoljenje za državljane tretjih držav za prebivanje
in delo na ozemlju države članice ter o skupnem nizu pravic za delavce iz tretjih
držav, ki zakonito prebivajo v državi članici (UL L št. 343 z dne 23. 12. 2011, str.
1), v delu, ki se nanaša na pravico do enakega obravnavanja glede področij
socialne varnosti.«.
3. člen
V 25. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov drugi
odstavek, ki se glasi:
»(2) Ob rojstvu dvojčkov ali več hkrati živorojenih otrok se očetovski dopust
podaljša za drugega ali nadaljnjega otroka za dodatnih deset dni. Očetovski
dopust se za drugega ali nadaljnjega otroka podaljša tudi ob posvojitvi dvojčkov
ali več hkrati živorojenih otrok ali dveh ali več različno starih otrok do končanega
prvega razreda osnovne šole najstarejšega otroka.«.
4. člen
V 26. členu se v prvem odstavku v 2. in 3. točki besedilo »roditeljska pravica« v vseh
sklonih nadomesti z besedilom »starševska skrb« v ustreznem sklonu.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če oče izrabi očetovski dopust pred nastankom razloga iz 4. točke prvega
odstavka tega člena, lahko neizrabljeni del očetovskega dopusta izrabi po prenehanju
razloga, vendar do najpozneje enega meseca po poteku starševskega dopusta v
strnjenem nizu ali po poteku pravice do starševskega dodatka za tega otroka.«.
5. člen
V 27. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Oče, ki pridobi dodatne dneve očetovskega dopusta v skladu z drugim odstavkom
25. člena tega zakona, izrabi očetovski dopust v trajanju najmanj 15 dni v skladu s
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prvim odstavkom tega člena in preostanek dni očetovskega dopusta v skladu z drugim
odstavkom tega člena.«.
5.a člen
V 3. in 5. točki 30. člena, 3. točki drugega odstavka 31. člena, šestem odstavku
50. člena in drugem odstavku 52. člena se besedi »roditeljska pravica« v vseh
sklonih nadomestita z besedama »starševska skrb« v ustreznem sklonu.
V 5. točki 58. člena, četrtem odstavku 60. člena in drugem odstavku 93. člena se
besedilo »zaupan v vzgojo in varstvo« nadomesti z besedilom »nameščen«.
V prvem odstavku 52. člena, prvem odstavku 64. člena, prvem odstavku 69.
člena, prvem odstavku 78. člena, prvem odstavku 80. člena, 84. členu, drugem,
tretjem in četrtem odstavku 90. člena se za besedo »stalno« v vseh sklonih
dodata besedi »ali začasno« v ustreznem sklonu.
6. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
»39. člen
(pravica posvojiteljev, rejnikov in sorodnikov do starševskega dopusta)
(1) Posvojitelj ali posvojiteljica (v nadaljnjem besedilu: posvojitelj) ali oseba, ki ji
je otrok nameščen z namenom posvojitve, ali otrokov sorodnik, ki mu je
podeljena starševska skrb v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja, ima
pravico do starševskega dopusta do zaključka prvega razreda osnovne šole
otroka v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo, v obsegu kot ga imata mati
oziroma oče. Nastopi ga najpozneje 15 dni po namestitvi otroka v družino z
namenom posvojitve ali po izvedeni posvojitvi.
(2) Posvojitelj ali oseba, ki ji je otrok nameščen z namenom posvojitve, ali
otrokov sorodnik, ki mu je podeljena starševska skrb v skladu s predpisi, ki
urejajo družinska razmerja, za otroka, ki je že končal prvi razred osnovne šole in
je mlajši od 15 let, ima pravico do starševskega dopusta v trajanju 30 dni.
Nastopi ga najpozneje 15 dni po namestitvi otroka v družino z namenom
posvojitve ali po izvedeni posvojitvi.
(3) Rejnik ali rejnica (v nadaljnjem besedilu: rejnik), ki mu je v rejništvo
nameščen otrok, za katerega ne more več izrabiti starševskega dopusta v skladu
z 38. členom tega zakona in še ni zaključil prvega razreda osnovne šole v skladu
s predpisi, ki urejajo osnovno šolo, ima pravico do starševskega dopusta v
trajanju 30 dni. Nastopi ga najpozneje 15 dni po namestitvi otroka v rejništvo.
(4) Posvojitelj ali oseba, ki ji je otrok nameščen z namenom posvojitve, ali
otrokov sorodnik, ki mu je podeljena starševska skrb v skladu s predpisi, ki
urejajo družinska razmerja, ki je za istega otroka že izrabil pravico do
starševskega dopusta kot rejnik, se prizna starševski dopust v obsegu iz prvega
ali drugega odstavka tega člena, zmanjšan za dneve že izrabljenega
starševskega dopusta.
(5) Posvojitelj ali oseba, ki ji je otrok nameščen z namenom posvojitve, ali
otrokov sorodnik, ki mu je podeljena starševska skrb v skladu s predpisi, ki
urejajo družinska razmerja, ali rejnik obvesti delodajalca o izrabi starševskega
dopusta najpozneje v treh dneh od nastopa razloga za izrabo starševskega
dopusta.
(6) Pravice do starševskega dopusta nima oseba, ki posvoji otroka svojega
zakonca ali zunajzakonskega partnerja.«.
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7. člen
V 41. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na prejšnji odstavek pravica do očetovskega nadomestila po tem zakonu
za istega otroka ne izključuje plačila prispevkov za socialno varnost zaradi dela s
krajšim delovnim časom zaradi starševstva matere, plačila prispevkov v primeru štirih
ali več otrok matere in prejemanja delnega plačila za izgubljeni dohodek matere po tem
zakonu.«.
8. člen
V 43. členu se tretji in četrti odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(3) Če so bili za zavarovanca obračunani prispevki za starševsko varstvo za
krajše obdobje kot je določeno v prvem odstavku tega člena, se mu za
manjkajoče mesece kot osnova upošteva seštevek usklajene višine osnovnega
zneska minimalnega dohodka, kot ga določata zakon, ki ureja socialno varstvene
prejemke in zakon, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in
gospodinjstvom ter zneska davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost
za upravičenca, ki v davčnem letu, v katerem prejema nadomestilo, ne uveljavlja
olajšav za vzdrževane družinske člane skladno z zakonom, ki ureja dohodnino, in
ki razen nadomestila, nima drugih obdavčljivih dohodkov, ki bi vplivali na višino
splošne olajšave. Če plača ali osnova za nadomestilo plače ni podana za cel
mesec ali če so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo za manj kot
mesec dni, se za manjkajoče dneve upošteva sorazmerni del od seštevka iz
prejšnjega stavka.
(4) Za zavarovanca iz drugega odstavka 41. člena tega zakona se kot osnova
upošteva seštevek usklajene višine osnovnega zneska minimalnega dohodka,
kot ga določata zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke in zakon, ki ureja
usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom ter zneska davkov in
obveznih prispevkov za socialno varnost za upravičenca, ki v davčnem letu, v
katerem prejema nadomestilo, ne uveljavlja olajšav za vzdrževane družinske
člane skladno z zakonom, ki ureja dohodnino, in ki razen nadomestila, nima
drugih obdavčljivih dohodkov, ki bi vplivali na višino splošne olajšave. Tako
določena osnova se za vsak mesec zavarovanja za starševsko varstvo, ki ga je
imel v zadnjih treh letih pred uveljavljanjem pravice do nadomestila, poveča za
20 eurov bruto, vendar največ za 340 eurov bruto.«.
9. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:
»46. člen
(najvišje in najnižje izplačilo nadomestila)
(1) Izplačilo nadomestila, razen materinskega nadomestila, za polno odsotnost z
dela ne more biti višje od dvainpolkratnika vrednosti povprečne mesečne plače v
Republiki Sloveniji z uskladitvami na podlagi zakona, ki ureja usklajevanje
transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.
(2) Izplačilo nadomestila za polno odsotnost z dela ne more biti nižje od seštevka
usklajene višine osnovnega zneska minimalnega dohodka, kot ga določata
zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke in zakon, ki ureja usklajevanje
transferjev posameznikom in gospodinjstvom ter zneska davkov in obveznih
prispevkov za socialno varnost za upravičenca, ki v davčnem letu, v katerem
prejema nadomestilo, ne uveljavlja olajšav za vzdrževane družinske člane
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skladno z zakonom, ki ureja dohodnino, in ki razen nadomestila, nima drugih
obdavčljivih dohodkov, ki bi vplivali na višino splošne olajšave.«
10. člen
V 49. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Materi, zaposleni za polni delovni čas pripada v času odmora za dojenje, na
podlagi potrdila specialista pediatra, do 18. meseca starosti otroka, nadomestilo
za eno uro dnevno, in sicer v višini sorazmernega dela plače.«
Drugi odstavek se črta.
11. člen
V 63. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Starševski dodatek se izplačuje mesečno in je določen v višini usklajene
višine osnovnega zneska minimalnega dohodka, kot ga določata zakon, ki ureja
socialno varstvene prejemke in zakon, ki ureja usklajevanje transferjev
posameznikom in gospodinjstvom.«.
12. člen
V 68. členu se v prvem odstavku število 280 nadomesti s številom 500.
Drugi odstavek se črta.
13. člen
V 73. členu se besedilo »s prijavljenim prebivališčem« nadomesti z besedilom »s
stalnim ali začasnim prebivališčem«.
14. člen
V 81. členu se v prvem odstavku za besedo »zakona« doda besedilo »ter rejnik, če ima
za istega otroka zvišano oskrbnino, ki je povezana z zdravjem otroka, v skladu z
zakonom, ki ureja izvajanje rejniške dejavnosti«.
15. člen
V 83. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) O pravici iz prvega, drugega in desetega odstavka tega člena se odloči na
podlagi mnenja zdravniške komisije.
V šestem odstavku se besedi »roditeljsko pravico« nadomestita z besedama
»starševsko skrb«.
Za devetim odstavkom se doda nov deseti odstavek, ki se glasi:
»(10) Pravico iz prvega in drugega odstavka tega člena imata lahko hkrati tudi
oba starša, drugi osebi ali eden od staršev in njegov zakonec ali zunajzakonski
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partner, kadar začneta delati krajši delovni čas od polnega, pri čemer skupna
izraba pravice ne sme presegati 40 ur tedensko.«.
16. člen
V 88. členu se za sedmim odstavkom doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Do pravic do družinskih prejemkov niso upravičeni državljani tretjih držav, ki jim je
bilo dovoljeno delati na ozemlju Republike Slovenije za obdobje, krajše od šestih
mesecev, državljani tretjih držav, ki so bili v Republiko Slovenijo sprejeti za namen
študija, ali državljani tretjih držav, ki jim je dovoljeno delati na podlagi vizuma.«.
17. člen
100. člen se spremeni tako, da se glasi:
»100. člen
(usklajevanje zneskov)
Na podlagi zakona, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in
gospodinjstvom v Republiki Sloveniji, se usklajujejo materinsko, očetovsko in
starševsko nadomestilo, nadomestilo v času odmora za dojenje, osnova za
izračun nadomestila iz tretjega in četrtega odstavka 43. člena tega zakona,
znesek najnižjega in najvišjega izplačila nadomestila iz 46. člena tega zakona in
zneski družinskih prejemkov iz 62. člena tega zakona.«.
18. člen
V 105. členu se za 14. točko pika nadomesti z vejico in doda nova 15. točka, ki se
glasi:
»15. pomoči pri nakupu vinjete.«
19. člen
V 106. členu se za štirinajstim odstavkom doda nov petnajsti odstavek, ki se glasi:
»(15) Podatki, ki se zbirajo zaradi vodenja zbirk podatkov o pomoči pri nakupu vinjete
iz prejšnjega člena, za vlagatelja oziroma otroke so:
–
ime in priimek,
–
spol,
–
enotna matična številka občana,
–
državljanstvo,
–
prebivališče,
–
podatek o oprostitvi ali znižanju letne dajatve za vozilo,
–
davčna številka,
–
številka transakcijskega računa.«.
Dosedanji petnajsti odstavek postane šestnajsti odstavek.
20. člen
V 110. členu se beseda »pet« nadomesti z besedo »deset«.
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21. člen
(pravice ob rojstvu otroka)
(1) Določba drugega odstavka 25. člena in določbi spremenjenih 43. člena in 46.
člena zakona veljajo za vlagatelje, katerih otrok je rojen 1. januarja 2020 ali
pozneje.
(2) Določba spremenjenega 63. člena zakona velja za vlagatelje, katerih otrok je
rojen 1. januarja 2020 ali pozneje.
22. člen
(postopki v teku)
Postopki za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo in pravic do
družinskih prejemkov, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo
po dosedanjih predpisih.
23. člen
(Člen je črtan.)
24. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati 1. januarja 2020.

