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

ZADEVA: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju – 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, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) 
je Vlada Republike Slovenije na seji……… dne ……….. sprejela naslednji 

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o štipendiranju (EVA 2017-2611-0059) in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike 
Slovenije po skrajšanem postopku.

                                                                                                 Mag. Lilijana Kozlovič                                                                                                                                                            

                                                                                                 GENERALNA SEKRETARKA

Prejmejo:
- Ministrstvo za finance
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
- Ministrstvo za pravosodje
- Ministrstvo za javno upravo
- Ministrstvo za notranje zadeve
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
- Ministrstvo za kulturo
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
- Ministrstvo za obrambo 
- Ministrstvo za okolje in prostor 
- Ministrstvo za zdravje
- Ministrstvo za zunanje zadeve
- Ministrstvo za infrastrukturo

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
Vlada Republike Slovenije predlaga, da se predlagani zakon obravnava po skrajšanem postopku, ker 
gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/13, 
99/13 – ZUPJS-C, 8/16 in 61/17), saj se spreminja 20 od skupno 125 členov zakona. Poleg tega so 
spremembe in dopolnitve potrebne zaradi uskladitve z Zakonom o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ( Uradni list RS, št. 75/17), ki vpliva tudi na 



dodeljevanje državnih štipendij, zaradi česar je treba za njegovo polno izvajanje spremeniti tudi 
Zakon o štipendiranju.   
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- dr. Anja Kopač Mrak, ministrica
- Peter Pogačar, državni sekretar
- mag. Jurij Snoj, generalni direktor
- Darja Čot, vodja sektorja
- mag. Tatjana Strojan, sekretarka

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
- dr. Anja Kopač Mrak, ministrica
- Martina Vuk, državna sekretarka
- Peter Pogačar, državni sekretar
- mag. Jurij Snoj, generalni direktor
- Darja Čot, vodja sektorja
- mag. Tatjana Strojan, sekretarka
5. Kratek povzetek gradiva:
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju je bil pripravljen zaradi 
sprememb Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 75/17), ki se glede 
uvrstitve v dohodkovni razred in glede postopka dodelitve uporablja tudi za državne štipendije in ki je 
kot bistveno spremembo odpravil vsakoletno vlogo za letne pravice in uvedel avtomatizirani 
informativni izračun, ki bo vsako leto avtomatično podaljšal pravico do štipendije, če bo štipendist do 
nje upravičen. Zaradi uskladitve s temi spremembami in hkrati tudi zaradi poenostavitve postopkov 
pri drugih štipendijah, se predlaga sprememba Zakona o štipendiranju, ki bo na eni strani odpravila 
administrativne ovire za štipendiste, na drugi strani pa razbremenila dodeljevalce štipendij (centre za 
socialno delo in Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS).

Gradivo je usklajeno z Ministrstvom za finance, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, 
Ministrstvo za javno upravo in Službo Vlade RS za zakonodajo. 

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

naslednjih treh letih NE

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

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

konkurenčnost podjetij NE

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

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

SKUPAJ
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

II. Finančne posledice za državni proračun
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 



proračuna:

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Predlog zakon nima finančnih posledic za državni proračun. 
Kratka obrazložitev
Predlog zakona ne predvideva novih ali drugačnih zneskov za štipendije, prav tako ne spreminja 
pogojev za dodelitev posameznih štipendij, temveč poenostavlja postopke odločanja o dodeljevanju 
in nadaljnjem prejemanju štipendije.   
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
− pristojnosti občin,
− delovanje občin,
− financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA, preko javne obravnave
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA, preko javne obravnave
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA, preko javne obravnave

Predlogov in pripomb ni bilo.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA
/
Datum objave: 22.12.2017

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):

- Študentska organizacija Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ŠOS) predlaga spremembo 
oziroma dopolnitev več členov (4. člen, 5. člen, dodelitev dodatka za uspeh tudi v 1. letniku, 
možnost nadaljevanja izobraževanja na vseh ravneh pri sofinanciranju kadrovskih štipendij, 
izplačilo štipendij v poletnih mesecih),

- Skupnost Centrov za socialno delo predlaga, da se v zakonu določi način upoštevanja ocen 
iz tujine, da se določi rok za prijavo začasnega prebivališča, da se ohrani besedilo veljavne 8. 
alineje 97. člena in podaja redakcijske pripombe.

Upoštevani so bili
- delno.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:
- upoštevani niso bili predlogi, ki se nanašajo na člene, ki se s tem predlogom zakona ne 



spreminjajo in predlogi, ki jih ni bilo mogoče upoštevati zaradi skladnosti zakona,
- upoštevana nista bila predloga ŠOS, da se dodatek za uspeh vedno dodeli tudi v 1. letniku 

ter da bi se štipendije izplačevale tudi za julij in avgust za zaključni letnik srednje šole, ker to 
ne bi bilo v skladu z namenom dodatka oz. štipendiranja, 

- prav tako ni bil upoštevan predlog ŠOS, da je pri kadrovskih štipendijah možno nadaljevanje 
štipendiranja na vseh ravneh izobraževanja, saj je namen teh štipendij zagotavljanje 
zaposlitve na delovno mesto z vnaprej določeno ravnjo izobrazbe.

Poročilo je bilo dano dne 15. 1. 2017.

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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Dr. Anja Kopač Mrak
MINISTRICA

Priloga: 
-  predlog sklepa
-  predlog zakona
-  MSP test
- osnutki podzakonskih aktov



PRILOGA

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, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je 
Vlada Republike Slovenije na seji……… dne ……….. sprejela naslednji 

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o štipendiranju (EVA 2017-2611-0059) in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike 
Slovenije po skrajšanem postopku.

                                                                                                 Mag. Lilijana Kozlovič                                                               

                                                                                                 GENERALNA SEKRETARKA

Prejmejo:
- Ministrstvo za finance
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
- Ministrstvo za pravosodje
- Ministrstvo za javno upravo
- Ministrstvo za notranje zadeve
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
- Ministrstvo za kulturo
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
- Ministrstvo za obrambo 
- Ministrstvo za okolje in prostor 
- Ministrstvo za zdravje
- Ministrstvo za zunanje zadeve
- Ministrstvo za infrastrukturo
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