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EVA 2013-2611-0084

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE 
REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o vojnih invalidih (ZvojI-D) - 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 in 47/13 – ZDU-1G) je Vlada 

Republike Slovenije na svoji … seji  … sprejela sklep:

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga Zakona o dopolnitvi Zakona o vojnih 

invalidih (EVA 2013-2611-0084) in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po 

skrajšanem postopku. 

Tanja ŠARABON

generalna sekretarka

Prejemniki: 

- Služba Vlade RS za zakonodajo

- Ministrstvo za finance

- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

2.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
dr. Anja Kopač Mrak, ministrica



Dejan Levanič, državni sekretar

Dragica Bac, generalna direktorica, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja

Jelka Janež Tavčar, podsekretarka, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja

2.b Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora:
dr. Anja Kopač Mrak, ministrica

Dejan Levanič, državni sekretar

Dragica Bac, generalna direktorica, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja

Jelka Janež Tavčar, podsekretarka, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja

3. Gradivo se sme objaviti na svetovnem spletu:
DA 

4.a Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem oziroma skrajšanem postopku v 
Državnem zboru RS z obrazložitvijo razlogov:
Predlagamo obravnavo in sprejem zakona po skrajšanem postopku v skladu s prvo alinejo prvega 
odstavka 142. člena Poslovnika Državnega zbora, saj gre za manj zahtevno dopolnitev zakona.

4.b Predlog za skrajšanje poslovniških rokov z obrazložitvijo razlogov:

5. Kratek povzetek gradiva
S predlagano dopolnitvijo Zakona o vojnih invalidih se omogoči vdovam po padlih borcih v vojaški 
agresiji na Republiko Slovenijo leta 1991, da lahko uveljavijo pravico do družinske invalidnine kot 
samostojne uživalke, ne glede na dopolnjen starostni pogoj kot velja pred predlagano dopolnitvijo. 

6. Presoja posledic

a) na javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 EUR v 
tekočem in naslednjih treh letih

 NE

b) na usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije

 NE

c) administrativne posledice  NE
č) na gospodarstvo, posebej na mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
 NE

d) na okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene vidike  NE
e) na socialno področje  NE
f) na  dokumenta razvojnega načrtovanja:

- na nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja,
- na razvojne polit ike na ravni programov po 

strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

- na razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij

                NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic, višjih od 40 000 EUR



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t+1 t+2 t+3
Predvideno povečanje (+) al i  
z m a n j š a n j e  (-) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) al i  
z m a n j š a n j e  (-) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) al i  
z m a n j š a n j e  (-) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) al i  
z m a n j š a n j e  (-) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) al i  
zmanjšanje (-) obveznosti za 
druga javna finančna sredstva

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a. Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra ukrepa, 
projekta/Naziv ukrepa, 

projekta

Šifra PP /Naziv 
PP

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t+1

SKUPAJ:

II.b. Manjkajoče pravice porabe se bodo zagotovile s prerazporeditvijo iz:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra ukrepa, 
projekta/Naziv ukrepa, 

projekta

Šifra PP /Naziv 
PP

Znesek za 
tekoče leto 

(t)

Znesek za 
t+�

SKUPAJ:

II.c. Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t+1



/OBRAZLOŽITEV:

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
- /

II. Finančne posledice, ki so načrtovane 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:

/
- II.b. Manjkajoče pravice porabe se bodo zagotovile s prerazporeditvijo iz:

/
- II.c. Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. povečanih odhodkov proračuna:

/

SKUPAJ:

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic, nižjih od 40 000 EUR
Sredstva za izvajanje predlagane dopolnitve zakona se v Proračunu Republike Slovenije za leti 2014 

in 2015 zagotavljajo na proračunski postavki 6838, ukrep 2611-11-0015.

Predlagana dopolnitev zakona bo imela finančne posledice na državni proračun v ocenjeni višini 
22.000,00 EUR oziroma manj, za posamezno proračunsko leto.

8. Predstavitev sodelovanja javnosti
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja NE

Predlagana je manjša dopolnitev zakona, ki ne zadeva širšega kroga javnosti, zato gradivo ni bilo 
objavljeno na spletni strani predlagatelja.

9. Predstavitev medresorskega usklajevanja
Gradivo je bilo poslano v medresorsko usklajevanje:

- Službi Vlade RS za zakonodajo
- Ministrstvu za finance

Datum pošiljanja: 20. 11. 2013
v celoti 
Bistvena odprta vprašanja:
- ni odprtih vprašanj

Gradivo je usklajeno:
- Službi Vlade RS za zakonodajo
- Ministrstvu za finance

10. Gradivo je lektorirano           NE

11. Zahteva predlagatelja za 
a) obravnavo neusklajenega gradiva NE
b) za nujnost obravnave                 NE
c) obravnavo gradiva brez sodelovanja javnosti NE

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

13. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade  NE

14. Gradivo je pripravljeno na podlagi sklepa vlade št. … z dne …

dr. Anja Kopač Mrak



PRILOGA: 
- predlog sklepa Vlade Republike Slovenije
- predlog zakona
- mnenje Ministrstva za finance
- mnenje Službe Vlade RS za zakonodajo

          MINISTRICA



VLADA
REPUBLIKE SLOVENIJE

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 in 47/13 – ZDU-1G) je Vlada 
Republike Slovenije na svoji … seji … sprejela 

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga Zakona o dopolnitvi Zakona o vojnih 
invalidih (EVA 2013-2611-0084) in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po 
skrajšanem postopku. 

Tanja ŠARABON
generalna sekretarka

Prejemniki: 
- Služba Vlade RS za zakonodajo
- Ministrstvo za finance
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti



PRILOGA 2

PREDLOG

EVA 2013-2611-0084

ZAKON O DOPOLNITVI ZAKONA O VOJNIH INVALIDIH (ZvojI-D)

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA
Pogoje za pridobitev pravice do družinske invalidnine določa Zakon o vojnih invalidih. Namen ter 

glavni razlog za dopolnitev navedenega zakona je olajšati pogoje vdovam padlih borcev (ki so 

izgubili življenje pri opravljanju vojaških dolžnosti ali drugih dolžnosti za cilje obrambe in varnosti 

Republike Slovenije v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo leta 1991), da lahko uveljavijo pravico 

do družinske invalidnine tudi kot samostojne uživalke, če so živele s padlim borcem v skupnem 

gospodinjstvu vsaj zadnje leto pred njegovo smrtjo. Po vsebini je pojem samostojne uživalke 

potrebno razumeti, da omenjena vdova po predlagani dopolnitvi lahko uveljavi pravico do družinske 

invalidnine samostojno. To pomeni, da jo lahko uveljavi neodvisno od dejstva, ali se skupni otroci 

redno šolajo ali ne (s katerimi je pravico doslej lahko uveljavila le kot souživalka), ter brez (pred 

predlagano dopolnitvijo) zahtevanega pogoja starosti 55 let ali trajne popolne nezmožnosti za delo.

Število navedenih vdov je sorazmerno majhno.

2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA
2.1 Cilji

Cilj predlagane dopolnitve zakona je omogočiti vdovam padlih borcev v vojaški agresiji na Republiko 

Slovenijo 1991, da uveljavijo pravico do družinske invalidnine kot samostojne uživalke, če so živele s 

padlim borcem v skupnem gospodinjstvu.

2.2 Načela

Predlog dopolnitve zakona temelji na istih načelih kot osnovni Zakon o vojnih invalidih.

2.3 Poglavitne rešitve

Predlagana dopolnitev zakona črta starostni pogoj za uveljavitev pravice do družinske invalidnine, ki 

jo vdove po padlih borcih v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo 1991 uveljavljajo kot samostojne 

uživalke. Po vsebini pomeni nadaljevanje pravnega varstva omenjenih oseb po Zakonu o vojnih 

invalidih.

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN DRUGA 
JAVNA FINANČNA SREDSTVA

Predlagana dopolnitev zakona ima minimalne finančne posledice na proračun. Vdova bo po 

uveljavljeni dopolnitvi upravičena do družinske invalidnine v mesečnem znesku 464,00 EUR. Glede 



na ocenjeno število možnih upravičenk, to pomeni približno 22.000,00 EUR letno za proračun.

Sredstva za izvajanje predlagane dopolnitve zakona se v Proračunu Republike Slovenije za leti 2014 

in 2015 zagotavljajo na proračunski postavki 6838, ukrep 2611-11-0015.

Predlagana sprememba zakona nima finančnih posledic za druga javno finančna sredstva.

4. NAVEDBA, DA SO SREDSTVA ZA IZVAJANJE ZAKONA V DRŽAVNEM PRORAČUNU 
ZAGOTOVLJENA, ČE PREDLOG ZAKONA PREDVIDEVA PORABO PRORAČUNSKIH 
SREDSTEV V OBDOBJU, ZA KATERO JE BIL DRŽAVNI PRORAČUN ŽE SPREJET
Sredstva za izvajanje predlagane dopolnitve zakona se v Proračunu Republike Slovenije za leti 2014

in 2015 zagotavljajo na proračunski postavki 6838, ukrep 2611-11-0015.

5. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN PRILAGOJENOSTI PREDLAGANE 
UREDITVE PRAVU EVROPSKE UNIJE

Predlagana dopolnitev zakona ni predmet usklajevanja s pravom Evropske unije.

Predpisi v primerljivih državah članicah Evropske unije (npr. Avstrija, Italija, Nemčija, Češka) 

praviloma pojma 'družinska invalidnina' ne poznajo. So pa v predpisih urejene tudi  pravice 

družinskih članov po umrlih vojnih invalidih. Tako imajo v Avstriji, Italiji in Nemčiji vdova vojaške 

osebe, ki je umrla zaradi službe v vojni ali povezane z vojno in otroci  zagotovljeno pravico do vojne 

oziroma družinske pokojnine. V Avstriji se družinska pokojnina dodeli svojcem (vdovi, vdovcu, 

otrokom, staršem), če je smrt direktna ali indirektna posledica službene poškodbe. Pri težkih invalidih 

pa se ta pravica dodeli tudi v primeru, da smrt ni bila posledica službene poškodbe. V Italiji se vdovi 

in sirotam invalida 1. kategorije izplača vojna pokojnina, ne glede na vzrok smrti invalida. To velja 

tudi za vdovo in sirote invalidov, ki imajo ob smrti pravico do dodatka zaradi neustreznosti za 

zaposlitev. Upravičenkam, ki se znajdejo v težkih ekonomskih razmerah, pripada poleg pokojnine 

posebno povečanje. V Nemčiji je kot dodatna dajatev določena dodatna pomoč za preživljanje, 

pomoč v posebnih življenjskih situacijah in družinska pokojnina. Velja pa dodati, da na primer Češka, 

ni sprejela posebnega zakona, ki bi urejal vprašanja vezana na pravice vojnih invalidov.

6. PRESOJA POSLEDIC NA POSAMEZNA PODROČJA

6.1 Administrativne posledice
a) v postopkih oziroma poslovanju javne uprave ali pravosodnih organov:

Predlog dopolnitve zakona nima posledic v postopkih za poslovanje javne uprave.

b) pri obveznostih strank do javne uprave ali pravosodnih organov

Predlog dopolnitve zakona nima posledic pri obveznostih strank.

6.2 Presoja posledic na okolje, ki vključuje tudi prostorske in varstvene vidike

Predlog dopolnitve zakona nima posledic za okolje.

6.3 Presoja posledic na gospodarstvo

Predlog dopolnitve zakona nima posledic za gospodarstvo.



6.4 Presoja posledic na socialnem področju

Predlog dopolnitve zakona ima minimalne posledice na socialnem področju, saj omogoči uveljavitev 

pravice do družinske invalidnine vdovam po padlih borcev kot samostojnim uživalkam.

6.5 Presoja posledic na dokumente razvojnega načrtovanja

Predlog dopolnitve zakona nima posledic na dokumente razvojnega načrtovanja.

6.6 Presoja posledic na druga področja

Predlog dopolnitve zakona nima posledic na druga področja.

6.7 Prikaz sodelovanja javnosti pri pripravi predloga zakona

Pobuda za predlagano dopolnitev je bila podana s strani zainteresirane civilne družbe.

7. NAVEDBA, KATERI PREDSTAVNIKI PREDLAGATELJA BODO SODELOVALI PRI DELU 
DRŽAVNEGA ZBORA IN DELOVNIH TELES
dr. Anja Kopač Mrak, ministrica

Dejan Levanič, državni sekretar

Dragica Bac, generalna direktorica, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja

Jelka Janež Tavčar, podsekretarka, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja



II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen

V Zakonu o vojnih invalidih (Uradni list RS, št 63/95, 62/96, 2/97 - odl.US, 19/97, 21/97 - popr., 

75/97, 19/00, 11/06 - odl.US, 61/06 - ZDru-1, 114/06 – ZUTPG in 40/12 - ZUJF) se za prvim 

odstavkom doda nov drugi odstavek 57. člena, ki se glasi:

»Družinski član padlega borca iz 1. točke 9. člena tega zakona, ki je izgubil življenje pri opravljanju 

vojaških dolžnosti ali drugih dolžnosti za cilje obrambe in varnosti Republike Slovenije v vojaški 

agresiji na Republiko Slovenijo leta 1991, lahko uveljavi pravico do družinske invalidnine ne glede na 

izpolnjevanje starostnega pogoja iz 1. točke prejšnjega odstavka.«.

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.

2. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.



III. OBRAZLOŽITEV

K 1. členu

Zakonci padlih borcev (gre za pripadnike teritorialne obrambe in policije), ki so izgubili življenje pri 

opravljanju vojaških dolžnosti ali drugih dolžnosti za cilje obrambe in varnosti Republike Slovenije v 

vojaški agresiji na Republiko Slovenijo leta 1991, glede na starost ob smrti zakoncev praviloma niso 

mogli uveljaviti pravice do družinske invalidnine po Zakonu o vojnih invalidih kot samostojni uživalci, 

ker niso izpolnjevali predpisanega starostnega pogoja 55 let.

V skladu s prvim odstavkom 58. člena zakona, so zakonci padlih borcev to pravico lahko uveljavili kot 

souživalci skupaj z otroci, ki so glede starosti in rednega šolanja izpolnjevali pogoje za priznanje te 

pravice, dokler je imel katerikoli od njih pravico družinske invalidnine (torej do konca predpisanega 

rednega šolanja, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta oziroma 27. leta starosti) oziroma dokler 

sami niso izpolnili starostnega pogoja za priznanje te pravice.

Namen dopolnitve veljavne ureditve je v tem, da se omogoči vdovam (zakoncem kot tudi razvezanim 

zakoncem po 1. točki 9. člena Zakona o vojnih invalidih) po padlih borcih v vojaški agresiji na 

Republiko Slovenijo leta 1991, ki ne izpolnjujejo starostnega pogoja 55 let, da lahko uveljavijo 

pravico do družinske invalidnine, ne glede na starost, tudi kot samostojne uživalke. Dopolnitev

ureditve za omenjene upravičenke narekujejo okoliščine izgube zakonca in namen zakonodajalca, ki 

je že v predhodnih spremembah in dopolnitvah Zakona o vojnih invalidih osebam, ki so bile prizadete 

zaradi dogodkov vojaške agresije na Republiko Slovenijo leta 1991, za izgubo osebe v teh 

okoliščinah določil ugodnejšo obravnavo. Ta namen je že izkazan v 3. členu Zakona o spremembah 

in dopolnitvah Zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 19/97), ki določa ugodnejšo odmero 

družinske invalidnine za vdove po padlih borcih v letu 1991 ter nadalje v 1. členu Pravilnika o 

dopolnitvi Pravilnika o opredelitvi pogoja preživljanja družinskih članov (Uradni list RS, št. 106/2012), 

ki za opredelitev pogoja preživljanja zakonca padlega borca iz vojaške agresije na Republiko 

Slovenijo leta 1991 zahteva le še dejstvo skupnega gospodinjstva vsaj zadnje leto pred njegovo 

smrtjo. 

Glede morebitnih zakoncev padlih borcev v drugih vojnih obdobjih po zakonu, slednjih predlagana 

dopolnitev ne ureja, saj zaradi časovne oddaljenosti omenjenih vojnih obdobij starostni pogoj kot tak 

nima vsebinske vrednosti. Predlagana dopolnitev tudi ne spreminja veljavnega pravnega varstva, ko 

gre za zakonce pozneje umrlih vojaških vojnih invalidov iz vojaške agresije na Republiko Slovenijo 

leta 1991(in iz drugih vojnih obdobij po zakonu) ter za zakonce umrlih mirnodobnih vojaških invalidov

oziroma civilnih invalidov vojne, za katere velja, da so bili sami že uživalci pravic na podlagi okvar 

zdravja, pridobljenih v pravno pomembnih okoliščinah po zakonu. S predlagano dopolnitvijo pa se, 

kot že omenjeno, zasleduje oziroma nadaljuje že priznano pravno varstvo upravičenkam, ki so 

utrpele enkratno izgubo osebe v letu 1991, s tem, da v uveljavitvi pravice do družinske invalidnine 

niso več odvisne od statusa otrok, temveč lahko to pravico nadalje uveljavijo kot samostojne 

upravičenke.   



K 2. členu:

Člen določa začetek veljavnosti zakona 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE DOPOLNJUJEJO

1. Pogoji za pravico

57. člen

Družinski člani padlega borca in vojnega invalida I. do VII. skupine po njegovi smrti ter družinski člani 

druge osebe imajo pravico do družinske invalidnine pod naslednjimi pogoji: 

1. osebe iz 1. točke 9. člena - ko dopolnijo starost 55 let, pred dopolnjenim 55. letom starosti pa, če 

so popolnoma nezmožni za delo, dokler takšna nezmožnost traja; 

2. osebe iz 2. točke 9. člena - do dopolnjenega 15. leta starosti, oziroma če se šolajo, do konca 

predpisanega rednega šolanja, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti, izjemoma pa tudi do 

dopolnjenega 27. leta starosti, če imajo status študenta, če pa so popolnoma nezmožni za delo, 

dokler takšna nezmožnost traja, in če je nezmožnost nastala pred dopolnjenim 15. letom starosti 

oziroma pred koncem rednega šolanja. 

Če je šolanje prekinjeno zaradi bolezni, nosečnosti ali poroda, oseba iz 2. točke prejšnjega odstavka 

obdrži pravico do družinske invalidnine tudi med boleznijo oziroma prekinitvijo zaradi nosečnosti ali 

poroda - do dopolnjenega 26. leta starosti, pa tudi dlje, vendar le za čas, ko ima priznan status 

študenta. 

Če je oseba iz 2. točke prvega odstavka tega člena prekinila šolanje zaradi služenja vojaškega roka 

ali opravljanja nadomestne civilne službe, ima v primeru, da se redno šola, pravico do družinske 

invalidnine tudi po dopolnjenem 26. letu starosti, vendar največ toliko časa, za kolikor je prekinila 

redno šolanje, medtem ko ji v času služenja vojaškega roka oziroma opravljanja nadomestne civilne 

službe pravica do družinske invalidnine ne pripada.

V. PREDLOG, DA SE PREDLOG ZAKONA OBRAVNAVA PO NUJNEM OZIROMA 
SKRAJŠANEM POSTOPKU

Predlagamo obravnavo in sprejem zakona po skrajšanem postopku v skladu s 1. alinejo prvega 

odstavka 142. člena Poslovnika Državnega zbora, saj gre za manj zahtevno dopolnitev zakona. S 

tem predlogom zakona se dopolnjuje le en člen s katerim se želi omiliti pogoje za uveljavitev pravice 

do družinske invalidnine vdovam kot samostojnim uživalkam po padlem borcu v agresiji na RS leta

1991.
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Številka: 141-1/2013/3
Datum: 04. 12. 2013

Zadeva: Zakon o dopolnitvi Zakona o vojnih invalidih
Zveza: Vaš dopis št. 0070-32/2013, ki smo ga prejeli dne 20.11.2013 in dopolnitev 
gradiva z dne 28.11.2013

V zvezi z navedenim dopisom sporočamo, da na prejeto gradivo z vidika pristojnosti Službe Vlade 
Republike Slovenije za zakonodajo, nimamo pripomb. Redakcijske popravke gradiva, pa pošiljamo v 
spodnji priponki, ki je sestavni del tega dopisa.

S spoštovanjem,

Ksenija Mihovar Globokar
DIREKTORICA

V vednost:
- Jelka.Janež-Tavčar@gov.si

Priloge:
- Redakcija gradiva
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