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

ZADEVA: Poslovna politika Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in 
preživninskega sklada Republike Slovenije za obdobje 2018 do 2021 – 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), druge alineje 13. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B)
in druge alineje prvega odstavka 5. člena Ustanovitvenega akta Javnega štipendijskega, 
razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 23/13, 84/16, 12/17 – popr. in 23/17) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … sprejela 
naslednji

                                                                 SKLEP

Vlada Republike Slovenije je sprejela Poslovno politiko Javnega štipendijskega, razvojnega, 
invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za obdobje 2018 do 2021.

                                                                                               mag. Lilijana Kozlovič                                                

                                                                                           GENERALNA SEKRETARKA

Priloga:
Poslovna politika Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada 
Republike Slovenije za obdobje 2018 do 2021 

Prejmejo:

 Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana
 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
 Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25, 1001 Ljubljana
 Služba Vlade RS za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana
 Urad Vlade RS za komuniciranje, Gregorčičeva 25, Ljubljana 
 Študentska organizacija Slovenije, Dunajska 51, 1000 Ljubljana
 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 21,
       1000 Ljubljana
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:

- mag. Jurij Snoj, generalni direktor Direktorata za trg dela in zaposlovanje
- Darja Čot, sekretarka

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:



Gradivo je pripravila direktorica Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega 
sklada Republike Slovenije s sodelavci.
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklada Republike Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: sklad) je pravna oseba javnega prava. Ustanovljen je bil 1. januarja 2017 z Ustanovitvenim 
aktom Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 23/13, 84/16, 12/17 – popr. in 23/17), in sicer na podlagi Zakona o 
Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
78/06 – uradno prečiščeno besedilo, 106/12 in 39/16; v nadaljnjem besedilu: ZJSRS), Zakona o 
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2 in 98/14; v nadaljnjem besedilu: ZZRZI), Zakona o štipendiranju 
(Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C in 8/16) in Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 
77/08 in 8/10 – ZSKZ-B; v nadaljnjem besedilu: ZJS-1).

Sklad na podlagi prvega odstavka 54. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 
– ZSKZ-B) deluje kot javni sklad. Ustanovitelj Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in 
preživninskega sklada Republike Slovenije je Republika Slovenija, v delu, ki se nanaša na 
spodbujanje razvoja zaposlovanja invalidov in ohranjanja delovnih mest invalidov, pa sta 
soustanovitelja sklada Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavod Republike 
Slovenije za zaposlovanje. Ustanoviteljske pravice v imenu Republike Slovenije izvršuje Vlada 
Republike Slovenije. Za področje delovanja sklada je pristojno Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti. 

Sklad uresničuje svoj namen s poravnavo obveznosti iz naslova pravic delavcev v primeru 
insolventnosti delodajalca in iz naslova pravic otrok v primeru neplačevanja preživnin ter s 
spodbujanjem razvoja zaposlovanja invalidov v skladu z ZZRZI in ohranjanja delovnih mest 
invalidov.

Namen sklada je tudi izvajanje štipendijske politike in dodeljevanje sredstev za vlaganja v človeške 
vire za večjo zaposljivost, konkurenčnost, prenos znanja in povezovanje izobraževalnega sistema s 
potrebami trga dela. 

S svojo dejavnostjo sklad zasleduje predvsem naslednje štiri ključne, soodvisne strateške cilje: 

1. Krepitev vloge sklada kot osrednje institucije v Republiki Sloveniji na področju spodbujanja 
razvoja kadrov in štipendiranja, spodbujanja razvoja zaposlovanja invalidov in ohranjanja 
delovnih mest za invalide, poravnavanja obveznosti iz naslova nadomestil preživnin v primerih 
neplačevanja preživnine za preživljanje mladoletnih otrok ter za poravnavanje obveznosti iz 
naslova pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca.

2. Skrb za visoko raven uspešnosti vseh programov in instrumentov sklada ter njihovo skladnost s 
potrebami, usmeritvami, cilji in zavezami države, s pomočjo spremljanja, prilagajanja, 
nadgrajevanja, poročanja in sodelovanja, kamor spadajo tudi: 
- zagotavljanje kontinuitete ključnih javnih razpisov za dodeljevanje štipendij in spodbud, 
- prispevanje k odpravljanju družbenih, ekonomskih, administrativnih in drugih ovir pri dostopu 

do uveljavljanja pravic pri skladu, štipendij in odločanju za naložbe podjetij v razvoj kadrov, 
- skrb, da bo sklad odprta, odzivna in uporabnikom prijazna javna finančna institucija, vpeta 

tako v nacionalno kot tudi regionalno in lokalno okolje,
- informiranje javnosti o pravicah, ki jih lahko uveljavljajo pri skladu ter načinu uveljavljanja teh 

pravic;
3. Negovanje učinkovite, vključujoče, trajnostne organizacijske in poslovne kulture, skladno s 

sodobnimi standardi poslovanja in poslanstvom sklada, vključno z zagotavljanjem finančno 
vzdržnega in transparentnega načina poslovanja. 

4. Izvajanje učinkovite, uspešne in gospodarne izterjave sredstev iz postopkov insolventnosti, od 



preživninskih zavezancev in zavezancev za kvoto.
Sklad kot osrednja institucija v Republiki Sloveniji na področju spodbujanja razvoja kadrov in 
štipendiranja, spodbujanja razvoja zaposlovanja invalidov in ohranjanja delovnih mest za invalide, 
poravnavanja obveznosti iz naslova nadomestil preživnin v primerih neplačevanja preživnine za 
preživljanje mladoletnih otrok ter za poravnavanje obveznosti iz naslova pravic delavcev v primeru 
insolventnosti delodajalca, uresničuje svoje poslanstvo:

- z dodeljevanjem štipendij in drugih oblik financiranja dijakom in študentom za izobraževanje 
v Sloveniji in tujini z namenom:
 spodbujanja najboljših dijakov in študentov k doseganju odličnosti na področju znanja in 

raziskovanja,
 usmerjanja mladih za vpis v izobraževalne programe za poklice, ki jih v gospodarstvu 

primanjkuje,
 podpore izobraževanju najboljših slovenskih študentov za študij v tujini in s tem 

zagotavljanje kakovostnih kadrov z znanji iz tujine za razvoj slovenskega gospodarstva 
in znanosti,

 zagotavljanja priložnosti za dijake in študente za krajšo mednarodno mobilnost v okviru 
izobraževanja, udejstvovanja na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja ali druge oblike 
mobilnosti zaradi pridobivanja znanja in spretnosti ter osebnostnih lastnosti, zaradi 
katerih so ti udeleženci bolje pripravljeni na trg dela,

 promocije in spodbujanja kadrovskega štipendiranja kot pomembnega elementa 
dolgoročnega načrtovanja kadrov s strani podjetij in usmerjanja mladih v poklice, za 
katere so izkazane potrebe na trgu dela,

 povezovanja med Republiko Slovenijo in prednostnimi regijami s štipendiranjem 
državljanov teh držav za izobraževanje v Republiki Sloveniji kot način sodelovanja in 
zagotavljanja razvojne pomoči tem državam, 

- s sofinanciranjem mobilnosti domačih in tujih strokovnjakov za spodbujanje prenosa znanja 
med različnimi raziskovalnimi projekti in institucijami ter iz znanstveno-raziskovalne sfere v 
gospodarstvo, 

- z dodeljevanjem finančnih spodbud podjetjem in njihovim zaposlenim za dvig izobrazbene 
ravni in usposobljenosti zaposlenih za večjo konkurenčnost podjetij,

- z dodeljevanjem drugih finančnih spodbud, namenjenih razvoju človeških virov,
- z nadziranjem izvajanja kvotnega sistema, vodenjem postopkov in odločanjem o pravicah in 

obveznostih invalidov in delodajalcev iz naslova izpolnitve kvote oz. o vzpodbudah za 
zaposlovanje invalidov in dolgu zaradi neizpolnitve in neplačila kvote,

- z jamčenjem za terjatve delavcev v primeru insolventnosti delodajalca in učinkovito izterjavo 
stečajnega dolžnika,

- z izplačevanjem nadomestila preživnin otrokom, ki jim je s pravnomočno sodbo, začasno 
odredbo oziroma dogovorom pri centru za socialno delo določena preživnina, ki pa je 
preživninski zavezanci ne plačujejo in izterjavo dolžnikov,

- z organizacijo dogodkov za različne deležnike, vključene v razvoj človeških virov za 
spoznavanje novih konceptov, izmenjave dobrih praks in mreženja,

- s sistematično promocijo dobrih praks prek medijskih objav in komunikacije z različnimi 
javnostmi za doseganje premikov pri ravnanju s človeškimi viri,

Ta dokument predstavlja poslovno politiko sklada za obdobje 2018–2021. V 23. členu ZJS-1 določa, 
da javni sklad posluje skladno s poslovno politiko za srednjeročno obdobje, ki jo na predlog direktorja 
in na podlagi mnenja nadzornega sveta sprejme ustanovitelj. 

Sklad pri pripravi poslovne politike upošteva usmeritve resornega MDDSZ ter MIZŠ, MNZ, MGRT in 
strateških dokumentov. Glede na navedeno ta dokument najprej povzema ključne pravne in 
strokovne podlage za izvajanje dejavnosti sklada ter poslovno politiko 2018–2021, čemur sledi 



predstavitev poslanstva in vrednot sklada ter treh ključnih strateških soodvisnih ciljev za navedeno 
obdobje. V nadaljevanju so skladno z zahtevami ZJS-1 in drugimi prej navedenimi pravnimi ter 
strokovnimi podlagami in usmeritvami predstavljene ciljne skupine prejemnikov štipendij ter spodbud 
in upravičencev, vrsta, obseg in struktura spodbud sklada za obdobje 2018 – 2021 ter merljivi kazalci 
rezultatov delovanja.

Sledijo ključne smernice glede finančnih virov in finančnega poslovanja sklada v obdobju 2018 –
2021. 

Poslovna politika predstavlja ključne strateške usmeritve delovanja sklada za obdobje 2018 –2021, 
njena letna realizacija oz. operacionalizacija pa se izvaja skladno s sprejetim letnim poslovnim in 
finančnim načrtom sklada, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije. O doseganju letnih ciljev 
poslovanja sklad poroča pristojnemu ministrstvu in v rednih letnih poročilih, ki so objavljena tudi na 
spletnih straneh sklada.
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 NE

c) administrativne posledice NE
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 NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojn e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

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:
/

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:NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Pri pripravi gradiva sodelovanje javnosti ni potrebno.
/
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Dr. Anja Kopač Mrak
MINISTRICA

Priloga:
- predlog sklepa
- sklep Nadzornega sveta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega 

sklada Republike Slovenije št. 0130-9/2017 z dne 18. 12. 2017
- Poslovna politika Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada 

Republike Slovenije za obdobje 2018 do 2021



Številka:

Datum:

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),
druge alineje 13. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B ) in  druge 
alineje prvega odstavka 5. člena Ustanovitvenega akta Javnega štipendijskega, razvojnega, 
invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 23/13, 84/16, 12/17 –
popr. in 23/17) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … sprejela naslednji

                                                                 SKLEP

Vlada Republike Slovenije je sprejela Poslovno politiko Javnega štipendijskega, razvojnega, 
invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za obdobje 2018 do 2021 .

                                                                                               mag. Lilijana Kozlovič                                                

                                                                                           GENERALNA SEKRETARKA

Priloga:
Poslovna politika Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada 
Republike Slovenije za obdobje 2018 do 2021 

Prejmejo:

 Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana
 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
 Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25, 1001 Ljubljana
 Služba Vlade RS za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana
 Urad Vlade RS za komuniciranje, Gregorčičeva 25, Ljubljana 
 Študentska organizacija Slovenije, Dunajska 51, 1000 Ljubljana
 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 21,
        1000 Ljubljana
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