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1 Pregled pristojnosti in nalog pokrajine po Zakonu o izvajanju rejniške dejavnosti /ZIRD/ 

   

1.1 Pravna podlaga 

 

tč. predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa določba pojasnilo 

     

1 Ustava Republike Slovenije 

Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 

– UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 

68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 

75/16 – UZ70a 

  

     

tč. predpis določba pojasnilo 

    

1.1 Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti /ZIRD/ 

Uradni list RS, št. 110/02, 56/06 – odl. US, 114/06-ZUTPG, 

96/12-ZPIZ-2, 109/12, 22/19 

 1 

 

1.2 Pristojnosti in naloge pokrajinskega sveta po Zakonu o izvajanju rejniške dejavnosti 

/ZIRD/ 

   

tč. pristojnosti in naloge pokrajinskega sveta  določba pojasnilo 

    

1  V proračunu pokrajine zagotovi sredstva za izvajanje rejniške 

dejavnosti. 

4. člen* 1 

2  V proračunu pokrajine zagotovi sredstva za usposabljanje 

kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti. 

12. člen* 2 

3  V proračunu pokrajine zagotovi sredstva za usposabljanje 

rejnikov. 

28. člen* 3 

4  V proračunu zagotovi sredstva za plačila prispevkov za socialno 

varnost rejnikom. 

50. člen* 4 

 
* Predlog sprememb in dopolnitev zakona. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208
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1.2.1 Akti pokrajinskega sveta po Zakonu o izvajanju rejniške dejavnosti /ZIRD/ 

   

tč. akti pokrajinskega sveta  določba pojasnilo 

    

1  Proračun pokrajine. 4. člen* 

12. člen* 

28. člen* 

50. člen* 

1, 2, 3, 4 

 
* Predlog sprememb in dopolnitev zakona. 

 

1.3 Pristojnosti in naloge pokrajinske uprave po Zakonu o izvajanju rejniške dejavnosti 

/ZIRD/ 

   

tč. pristojnosti in naloge pokrajinske uprave  določba pojasnilo 

    

1  Izplačuje rejnine za rejence na območju pokrajine. 60. člen* 4 

 
* Predlog sprememb in dopolnitev zakona. 

 

2 Ocena finančnih in drugih posledic izvajanja določil Zakona o izvajanju rejniške 

dejavnosti /ZIRD/ 

 

Izvajanje določil Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti /ZIRD/ ima finančne posledice za državni 

proračun v okviru prerazporeditve finančnih sredstev med državo in pokrajino v sorazmerju z 

decentraliziranimi pristojnostmi. 

 

Okvirna ocena sredstev za financiranje pristojnosti in nalog po določilih Zakona o izvajanju rejniške 

dejavnosti /ZIRD/ znaša … EUR.  

 

3 Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam pokrajine s predlogom sprememb in 

dopolnitev Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti /ZIRD/ 

 

1 Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti /ZIRD/ ureja pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi 

izvajati rejniško dejavnost, postopek pridobitve dovoljenja za izvajanje te dejavnosti, način izvajanja 

rejniške dejavnosti, spremljanja izvajanja te dejavnosti in njeno financiranje ter druga vprašanja, 

povezana z izvajanjem rejniške dejavnosti (1. člen ZIRD). V skladu z določili 4. člena ZIRD se 

sredstva za izvajanje rejniške dejavnosti zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije. 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti /ZIRD/ 

 

4. člen Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti /ZIRD/ se spremeni tako, da se glasi: 

'4. člen 

(1) Sredstva za izvajanje rejniške dejavnosti se zagotavljajo v proračunih pokrajin. 

(2) Za izvrševanje nalog pokrajin pri izvajanju rejniške dejavnosti se pokrajinam zagotavljajo 

sredstva iz državnega proračuna v skladu z zakonom, ki ureja financiranje izvrševanja prenesenih 

nalog iz državne pristojnosti.' 

 

3.1 Usposabljanje kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti in rejnikov 

 

2 V skladu z določili 12. člena komisija za izbor kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti izmed 

prejetih vlog kandidatov izbere kandidate, ki ustrezajo potrebam iz ZIRD ter so po strokovni presoji 

komisije glede na namen in vsebino izvajanja rejniške dejavnosti primerni za izvajanje rejniške 

dejavnosti. Komisija napoti izbrane kandidate na usposabljanje za izvajanje rejništva. Sredstva, 

potrebna za usposabljanje, se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije. 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti /ZIRD/ 

 

Četrti odstavek 12. člena Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti /ZIRD/ se spremeni tako, da se glasi: 

'(4) Sredstva, potrebna za usposabljanje, se zagotavljajo v proračunu pokrajine, na območju katere 

ima kandidat za rejnika stalno prebivališče.' 
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3 Rejnik se mora najmanj enkrat v petih letih udeležiti usposabljanj, katerih vsebino, izvajalca in 

trajanje predpiše minister. Sredstva, potrebna za usposabljanje, se zagotavljajo v proračunu 

Republike Slovenije (28. člen ZIRD). 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti /ZIRD/ 

 

Drugi odstavek 28. člena Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti /ZIRD/ se spremeni tako, da se 

glasi: 

'(2) Sredstva, potrebna za usposabljanje, se zagotavljajo v proračunu pokrajine, na območju katere 

ima rejnik stalno prebivališče.' 

 

3.2 Rejnina 

 

4 Rejnik je za posameznega otroka upravičen do mesečne rejnine, ki zajema oskrbnino in plačilo dela. 

Ob prvi namestitvi otroka je rejnik upravičen tudi do enkratnega prejemka v višini enkratnega 

denarnega prejemka za opremo novorojenca, določenega s posebnim predpisom, ki ureja družinske 

prejemke, če center otroka oceni, da je ob namestitvi potreben dodaten nakup oblačil, obutve, 

potrebščin in opreme za otroka. Če rejnik izvaja rejniško dejavnosti kot poklic, mu Republika 

Slovenija zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost za polni zavarovalni čas oziroma za 

razliko do polnega zavarovalnega časa, če je za manj kot polni zavarovalni čas vključen v obvezno 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz drugega naslova (50. člen ZIRD). 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti /ZIRD/ 

 

Tretji odstavek 50. člena Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti /ZIRD/ se spremeni tako, da se glasi: 

'(3) Če rejnik izvaja rejniško dejavnosti kot poklic, mu pokrajina, na območju katere ima rejnik 

stalno prebivališče, zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost za polni zavarovalni čas 

oziroma za razliko do polnega zavarovalnega časa, če je za manj kot polni zavarovalni čas vključen 

v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz drugega naslova.' 

 

60. člen Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti /ZIRD/ se spremeni tako, da se glasi: 

60.člen 

Pokrajine izplačujejo rejnine najpozneje 15. v mesecu za tekoči mesec za rejence na območju 

pokrajine.' 

 

Prvi odstavek 64. člena Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti /ZIRD/ se spremeni tako, da se glasi: 

(1) Za potrebe izvajanja, spremljanja, načrtovanja, razvoja rejništva, za znanstveno raziskovalne 

namene in za statistične namene ministrstvo vzpostavi in vodi centralno zbirko podatkov, ki mora biti 

dostopna pokrajinam, in sicer za območje pokrajine.' 

 

 

Ključne besede 

 

Lokalna samouprava, pokrajina, pokrajinski svet, pokrajinska uprava, pristojnosti, rejništvo.  

  

 

Uporabljene kratice 

 

ZIRD - Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti /ZIRD/ (Uradni list RS, št. 110/02, 56/06 – odl. US, 

114/06-ZUTPG, 96/12-ZPIZ-2, 109/12, 22/19). 

   

 

Viri 

 

Ustava in zakoni 

 

Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 

24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – 

UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a).  

Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti /ZIRD/ (Uradni list RS, št. 110/02, 56/06 – odl. US, 114/06-

ZUTPG, 96/12-ZPIZ-2, 109/12, 22/19). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208
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